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Pato Branco, 19 de abril de 2021

Refl Diligência 01/2021
Edital de Chamamento Público 01/2021

A/C: Associação Basquetebol Arte de Pato Branco

O presidente da Comissão de seleção e avaliação das propostas do PLANO
DE TRABALHO, do edital do Chamamento Público do Exporte 01/2021 do processo
O1/2021, vem através deste solicitar a que
seja apresentado, através de ofício endereçado a esta Comissão, em tempo oportundo
antes da celebração dos termos de convênio, a definição quanto. aos locais eo
quantitativo do público com suas respectivas faixas etárias, a serem atingidos na
realização dos 03(três) núcleos de projetos sociais previstos no edital como contrapartida
obrigatória.

Certos da compreensão.

No aguardo

'?

"I,#',Alexandre Zoche
Presidente da Comissão de Seleção e Avaliação
Secretaria Municipal de Esportes
Pato Branco PR
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OFICIO N' 15/ 2021 Pato Branco, 15 de Abril de 2021

Prezado Senhor,

Vimos através deste informar que a ABAP (Associação Basquetebol Arte de Pato Branco) -- Pato
Básquete pretende retornar os vários núcleos sociais e de iniciação esportiva assim que dimín ram os
casosde COVID-19 eque as autoridadesdesaúde autorizem o devido retorno ' ''

Sendo assim. como contrapartida do chamamento público municipal o Pato Básquete indica 4
locais de treinamentos

Sesc

La Salte

São Joãol

Castra Alves

ALEXANDREZOCHE
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
NESTA

7
\
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ABAP - ASSOCIAÇÃO BASQUETEBOL ARTE DE PATO BRANCO
RUA TOCANTINS, 1394 -- PATO BRANCO PR -- CEP: 85.505-140

CNPJ.03.061.958/0001-80

P
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ASSOCIACAO BASQUETEBOL ARTE DE PATO BRANCO

Rua Tocantins, 1394. Baixada
CEP: 85.505-140 Pato Branco - PR

CNPJ: 03.061.958/0001-80 IA.

APRESENTAÇÃO PROJETO

Ao
Município de Pato Branco - PR.
Chamamento Público Ro 01/2021

ASSOCIACAO BASQUETEBOL ARTE DE PATO BRANCO, devidamente inscrita no
CNPJ: 03.061.958/00101-80 com endereço na Rua Tocantins, 1394, Baixada, CEP:
85.505-140 na cidade de Pato Branco - PR, telefone 46. 9912831 14 por intermédio de
seu representante legal, o Sr. GIACOMONI MISSÃO DA SILVA portador da Carteira de
Identidade n' 01.306.431-2 e do CPF n' 022.149.519-38, vem por meio desta
apresentar Prometo visando celebrar Termo de Fomento para transferências voluntárias
de recursos financeiros repassados pela Administração Pública, para consecução de
finalidade de interesse público, proletos esportivos para o exercício de 2021 . visando à
participação de atletas e equipes de esporte de formação e de rendimento não
profissional de Pato Branco, divulgando e popularizando modalidades esportivas,
promovendo a formação de equipes que viabilize aos atletas amadores competirem
nos principais eventos estaduais e nacionais, oportunizando a construção de suas
carreiras esportivas, bem como, o desenvolvimento técnico para uma dedicação mais
efetiva nos Projetos/Programas

Pato Branco,14 de abrilde 2021

A



Município

ASSOCIAÇÃO BASQUETEBOL AKTdOé4b

PATO BRANCO

PROJ ETO ESPORTIVO

Equipe masculino adulto, masculino juvenil e feminino juvenil

Pato Branco- PR

2021

PLANO DETRABALHO # "'
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l.DADOSCADASTRAIS

Entidade: Associação Basquetebol Arte de Pato Branco

CNPJ 03.061.958/0001-80

Endereço: Rua Tocantíns1394, Baixada CEP 85505-140

Cantata:j46j98806-4036

Responsável: Giacomoni Missio da Salva CPF: 022,149,519-38

Banco: Banco do Brasil - Agencia: 0495-2 Conta: 77833-8

E-mail: a bap@bol.com.b [ -- palgba$q yelg@gglail.com

2. RAZÕES DA SOLICITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

A Associação Basquetebol Arte de Pato Branco, vem através de esta

solicitar transferência voluntária para execução do projeto "Pato

Básquete", que vem proporcionar as equipes masculino juvenil e adulto e

feminino juvenil da cidade de Pato Branco-PR, acesso à prática da

modalidade de basquetebol, elevando os níveis de infraestrutura das

equipes, desenvolvendo os atletas e os times a níveis de disputa mais altos,

colocando se em evidência no cenário estadual e nacional

2.1 PROL ETO TECNICO

Título do Projeto: "Pato Básquete

Identificação do Projeto

A Associação Basquetebol Arte de Pato Branco, tem por finalidade

fortalecer os associados no âmbito de sua jurisdição mediante a

organização e gerência das equipes de basquetebol juvenil e adulto

masculino ejuvenil feminino, e tem como meta principal fomentar a prática

esportiva nc4 município de Pato Branco, através da modalidade de

Bzkíâbeteb8i)ÍN&ecutando o Projeto Esportivo: "PATO BÁSQUETE"

/

#
Â '@
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2.2 APRESENTAÇÕES DA ENTIDADE

'anca

Somos uma associação promotora da modalidade de basquetebol,

denominada de Associação Basquetebol Arte de Pato Branco, sem fins

lucrativos, fundada em março de 1999. Atualmente temos sede em Pato

Branco - PR e os treinamentos são realizados no Ginásio Sesi de Pato

Branco

2.2.1 - OBJETIVO PRINCIPAL: através de nossas equipes, pretendemos

captar, preparar e revelar atletas na modalidade de basquetebol, os quais

representarão o município de Pato Branco-PR nas competições oficiais na

modalidade de basquetebol.

2.2.2 - MISSÃO: Preparar atletas para defender o município de Pato Branco

em todas as competições oficiais, levando as equipes a níveis estaduais e

nacionais

2.2.3 - PARCERIAS: A Associação Basquetebol Arte de Pato Branco atua em

parceria com a Prefeitura Municipal de Pato Branco, Secretaria de Exporte

e Lazer e também a unidade do Sesc Pato Branco

2.2.4 INSTALAÇOES: A ABAP tem sua sede na Rua Tocantins 1394,

Baixada, Pato Branco-PR, e suas atividades são desenvolvidas no Ginásio de

esportes Seside Pato Branco

2.3 PUBLICO ALVO

O Projeto beneficiará toda a comunidade de atletas de basquetebol

de 10 anos acima, qupkylgam estar aptos a prática de treinamentos e jogos

A
$,4 /«@



121

râDco
es

4

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO A SER EXECUTADO

Investimento na infraestrutura geral das equipes, elevando através

de treinamentos a qualidade técnica, tátíca e física dos atletas,

proporcionando uma maior vívencia no esporte, através de amistosos e

jogos, buscando o desenvolvimento das equipes, que por sua vez

defenderão o município em eventos esportivos objetivando sempre trazer

os melhores resultados, e também dar uma opção a população da cidade

ao prestigiar jogos das equipes em casa, fomentando a modalidade e a

qualidade de vida através do esporte.

3.1 JUSTIFICATIVA E OBJETO A SER EXECUTADO

O exporte agindo como promotor da saúde, do lazer e práticas físicas,

é observado desde os tempos antigos, através das primeiras maratonas na

Grécia, e com o passar do tempo, cada vez mais se põe em evidencia, onde

os meios de comunicação como televisão, revistas, jornais, internet,

ressaltam de forma crescente a sua importância na sociedade moderna

principalmente no fator saúde.

Políticas públicas e privadas de promoção do esporte atuam como

agentes na melhoria da qualidade de vida e saúde da comunidade,

proporcionando que as pessoas pratiquem mais esportes, aumentando

capacidades físicas, prevenindo doenças, aumentando auto estima,

fazendo amigos, trabalhando em equipe e também aproveitando

momentos de lazer e descontração

Desde a sua icriação em ]-999, a ABAP busca fazer a sua parte

atuando capo p@11Aãora da modalidade de basquetebol em nossa cidade

.~w
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buscando parcerias, desenvolvendo projetos, e mantendo o basquetebol

ativo através de várias categorias e equipes.

As equipes juvenis masculino e feminino já se encontram em

treínamento de base, participando de competições oficiais como Jogos da

Juventude, Jogos Infantis, Campeonato Paranaense, onde no ano retrasado

se tornou vice-campeão dos Jogos da Juventude do Paraná - Divisão B,

adquirindo o acesso a Divisão A e também teve a participação de atleta na

Seleção Paranaense Sub 13, sagrando-se campeão do Campeonato Sul

Brasileiro de Seleções no ano de 2019

Já a equipe adulta, sagrou-se bicampeã Estadual 2019/ 2020,

disputou o NBB 2019/2020, 2020/2021 conseguindo até o momento

classificação para os playoffs da maior competição do País no Basquetebol

e se prepara para a terceira temporada do NBB 2021/2022.

Esse cenário mostra a real necessidade do trabalho feito pela ABAP,

onde devemos ampliar os investimentos e esforços para dar cada vez mais

qualidade a nossos alunos e a população de Pato Branco.

Objetivando este desenvolvimento, a ABAP busca parcerias para

viabilizar e operacionalizar esta demanda de crescimento, aumentando a

base e estruturando toda a sequência de desenvolvimento de atletas,

trazendo cada vez mais pessoas para a modalidade de basquetebol e

também para uma vida saudável através do esporte

3.2 METAS A SEREM ATINGIDAS

Treinamentos individuais e coletivos objetivando a melhora técnica, tática

e física dos atletas; ÜKticipação das equipes (masculino.e feminino) em

amistosos, copas e c@8àqàonatos; .

7''Ç'' h. /'í
IJy '
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Participação no campeonato estadual adulto

f)articipação na Liga Nacional NBB adulto.

Des

3 3 ETAPAS DA EXECUÇÃO DO OBJ ETO

O projeto será encaminhado ao poder público no ano de 2021, e após

aprovado pelo executivo do município, daremos continuidade aos

treinamentos já iniciados e o retorno de outras categorias.

As atividades iniciaram em janeiro deste ano e estamos seguindo

todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades relacionados a

pandemia do Covid 19, além disso, para podermos participar do NBB a

equipe passa por testes periódicos jantígeno) para monitorar cada atleta e

membro da comissão técnica. O calendário para a equipe adulta está

definido e as categorias de base e feminino devem acontecer no segundo
semestre

CATEGORIAS DE BASE - SEGUNDO SEMESTRE

JOGOS OFICIAIS SEGUNDO SEMESTRE

NBB 2021/2022 - OUTUBRO á MAIO.
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3.4 PLANO DE APLICAÇÃO

Título da Transferência Voluntá ria Igrmo de Cooperação

Finalidade Esportiva

Previsão de Custos R$ 180.000,00 acento e Oitenta
Mil e reais).

Natureza da Despesa Alimentação, Hospedagem,
Honorários do Contador,
Uniformes de Treinamento, Taxas
de Inscrições, Confederações,
Federações, Associações
Esportivas, Exames laboratoriais e
rem uneração equipe técnica

3.5 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

lê Parcela R$: 22.500,00

2g Parcela R$: 22.500,00

3e Parcela R$: 22.500,00

49 Parcela R$: 22.500,00

5g Parcela

6e Parcela

R$: 22.500,00

R$: 22.500,00

7e Parcela R$: 22.500,00

8g Parcela R$: 22.500,00
Os valores supra deverão ser depositados mensalmente, na Conta

Corrente ng 80904-7. 0495-2 do Banco do Brasil, específica para
este fim
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3.6 TABELA DE GASTOS MENSAIS

NATUREZA DA DESPESA CUSTOS PREVISTOS

Alimentação R$ 30.000,00

Hospedagem R$: 20.000,00

Honorários do Contador

U niformes de Treinamento R$:15.000,00

Exames laboratoriais R$ 18.400,00

Taxas de Inscrições,
Confederações Federações
Associações Esportivas

R$ 15.000,00

Remuneração equipe técnica R$ 73.600,00

Custototaldo plano R$ 180.000,00

4.OBJETIVO GERAL

Proporcionar aos atletas de basquetebol do Município de Pato

Branco-PR, acesso à prática de treinamentos de qualidade nesta

modalidade, contribuindo para o desenvolvimento integral dos mesmos,

capacitando-os a disputar eventos esportivos e defender o município nas

mais variadas competições. Objetiva também a promoção da qualidade de

vida através do esporte, buscando melhorar capacidades físicas,

antes, alcançando a saúde e o prazer na
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5: 0BJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover e incentivar a modalidade de basquetebol

Desenvolver atletas que possam contribuir com a equipe e o município;

Participar de competições representando a cidade de Pato Branco;

Proporcionar momentos de lazer ao público de nossa cidade através dos

jogos em casa(se permitido a presença de público);

Incentivar a prática de esportes resultando no aumento da saúde e

consequentemente na qualidade de vida dos envolvidos

anca

6. RESULTADOS ESPERADOS

A Associação Basquetebol Arte de Pato Branco acredita no alcance

dos objetivos aqui traçados, proporcionando melhoras em várias esferas da

comunidade local

Este projeto de parceria de entidades privadas e poder público visam

movimentar o esporte, possibilitando o aumento da qualidade de vida

através da saúde e do bem-estar. A iniciativa pretende reestruturar o

basquetebol, buscando cada vez mais resultados positivos dentro e fora das

quadras.
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7-CONCLUSÃO

Pelo acima exposto, solicitamos à Prefeitura Municipal de Pato

Branco, o valor de R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais), a título de

Chamamento Público para o ano de 2021/2022 para a ASSOCIAÇÃO

BASQUETEBOL ARTE DE PATO BRANCO - ABAP, tudo conforme explanação

supra, subvenção esta a ser executada sempre com base no menor preço,

com fiscalização, se necessário entender, de funcionário público municipal,

com comprometimento de prestação de contas mensal, sempre no menor

prazo possível

Agradecermos antecipadamente pela atenção que for a nós

dispensada, e esperamos a aprovação desta nossa solicitação, pois só com

ações conjuntas faremos de Pato Branco uma cidade polo na modalidade

de basquetebol, mostrando cada vez mais a força esportiva de nossa

cidade.

Atenciosamente



28
lance

)es$ib$'#' MUNICÍPIO DE

4m} PATO BRANCO
'SilEgr Secretaria de Administração e Finanças

Divisão de Licitações

Q

CHAMAMENTO PÚBLICO N: O1/2021

PROJETO

ENTIDADE: ASSOC]A ÇÀO COLOSSO ])A
BH/:K4DJ



129
barco

e$

© PREFEITURA MUrqlCIPAL DE PATO GRÁFICO ESTADO DD
PARARIA SERVIÇOS DE EXPEDiETITE/PROTOCOLO
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NUMERO DO PROCESSO:431931
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No. Processo : 431931
Data Processo : 15/04/2021
Requerente : ASSOCIAÇA COLOSSO DA BAIXADA
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Assinatura do Requerente

PATO BRANCO -PARANA

HORA DO PROTOCOLO : 1]. : 20: 12

Agora você pode acompanhar seu Protocolo pela Internet acesse
WWW;põEQbrRrlçQ.pt.gov:bt no link Protocolo On-lhe.
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ASSOCIAÇÃO COLOSSO DABAIXADA
Rua Fiorelo Zandona Ro 835, Bairro Cristo Rei

CEP 85.506-010, Pato Branco - PR
CNPJ: 09.235.596/0001 -83 1}.

APRESENTAÇÃO PROJETO

Ao
Município de Pato Branco - PR.
Chamamento Público n' 01/2021

ASSOCIAÇÃO COLOSSO DA BAIXADA devidamente inscrita no CNPJ n
09.235.596/0001-83, com endereço na Rua Fiorelo Zandona n' 835. Bairro Cristo Rei,
CEP 85.506-010. na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, telefone 46 99131-
3254 por intermédio de seu representante legal, a Sra. SANDRA MARISA GUERIOS,
portadora do RG no 5.066.266-7 e CPF n' 706.552.359-49, vem por meio desta,
apresentar Projeto visando celebrar Termo de Fomento para transferências voluntárias
de recursos financeiros repassados pela Administração Pública, para consecução de
finalidade de interesse público, projetos esportivos para o exercício de 2021 , visando à
participação de atletas e equipes de esporte de formação e de rendimento não
profissional de Pato Branco, divulgando e popularizando modalidades esportivas,
promovendo a formação de equipes que viabilize aos atletas amadores competirem
nos principais eventos estaduais e nacionais, oportunizando a construção de suas
carreiras esportivas, bem como, o desenvolvimento técnico para uma dedicação mais
efetiva nos Projetos/Programas.

Pato Branco,14 de abrilde 2021

RG no 5.066.266-7
CPF 706.552.359-49
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PROJETO SOCIOESPORTIVO

'BOMDE BOIAÉ CR/LQIUAABCOl#

PATOBRANCO
MUNICÍPIO DE

www.colossoctúai)c8ulacom.br

Pato Branco/PR
2021
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PLANO DETRABALHO

l-DADOS CADASTRAIS
Entidade: Associação Colosso da Baixada - ACB.
CNPJ: 09.235.596/0001-83
Endereço: Rua Fiorelo Zandona, 835, Bairro Cristo Rei. CEP 85506-010
Contato:(com) 46 3224 6148 -(ce1.) 46 99914 8644/ 99131 3254
Responsável: SANDRA MARISA GUERlos CPF: 706.552.359-49
Banco: BANCO DO BRASIL - Agencia: 495-2 Conta: 79041-9
E-mail: colossodabaixada@gmaíl.com

FERÊNciAvoLUNTÁniA
A Associação Colosso da Baixada - Escola de Futebol vem através de esta solicitar
transferência voluntária para execução do projeto "Bom de Bola é Craque na Escola" o
qual vem proporcionar as crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social
do Município de Pato Branco-PR, acesso à prática de esportes, contribuindo para o
desenvolvimento integral dos mesmos, capacitando-os a lidar com suas necessidades
desejos, expectativas de forma que possa desenvolver competências técnicas sociais e
comunicativasl contribuindo para formação da cidadania, criando obrigações,
estimulando a personalidade intelectual e física, bem como oferecendo chances reais
de integração e inserção social, afastando-os das drogas e violência, ensinando-os
valores éticos morais, reduzindo a evasão escolar e estimulando a autoestima e
melhorando a qualidade de vidas dos mesmos.

PROJETOTÉCNICO

Título do Projeto: "BOM DE BOLA É CRAQUE NA ESCOLA"
IDENTIFICAÇÃO DO PROJ ETO
A Associação Colosso da Baixada, sociedade civil, sem fins lucrativos de utilidade
pública Municipal e Estadual. que tem por finalidade fortalecer os associados no âmbito
de sua jurisdição mediante a organização e gerência de escolinhas de futebol, tem como
meta principal fomentar a pratica esportiva no município de Pato Branco através da
modalidade de Futebol. executando o Projeto Social Esportivo "BOM DE BOLA É
CRAQUENAESCOLA

2.1-APRESENTAÇÕES DA ENTIDADE
Somos um Centro de Formação de Atletas de Futebol, denominada de Associação
Colosso da Baixada, sem fins lucrativos de utilidade pública municipal e estadual
fundada em 2007

2.1.1 - OBJETIVO PRINCIPAL: estruturar três (03) núcleos esportivos nos bairros do
município de Pato Branco e através da seleção de alunos participantes do projeto sócio
esportivo representar o município de Pato Branco-PR nas competições oficiais na
modalidade de futebol de campo até a faixa etária que contemple os JOGOS DA
JUVENTUDEDOPARANÁ

2.1.2 MISSÃO: atuar na transformação de suas realidades socioeducativas

2.1.3 - PARCERIAS: A Associação Colosso da Baixada atua em parceria com a
Prefeitura Municipal de Pato Branco. Secretaria de Ação Social e Cidadania, Promotoria
da Infância e Juventude, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente e Conselho Tutelar. /

Ã &
@

\
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3. SÍNTESE
IA.

Sabemos que hoje o exporte é o principal mecanismo de eficácia

comprovada. como fator de crescimento humano, comportando vários
benefícios, tanto para individualidade como para coletividade. Já detectamos

que o exporte e lazer, tanto para a criança como para a comunidade é de vital

importância, dando-lhe subsídios para que possam por si mesmos transformar a

sua realidade. Temos no caso o futebol, onde é uma paixão nacional que fascina

as crianças, proporcionando assim subsídios para seu desenvolvimento como
cidadão

O prometo 'BOM DE BOLA É CRA(]UE NAESCOIÁ=' tem a proposta de criar 03

núcleos esportivos de escola de futebol nos bairros de Pato Branco, para

crianças e adolescentes. da faixa etária entre 5 a 17 anos de idade que estejam

obrigatoriamente frequentando ambiente escolar e totalmente gratuito.

4. JUSTIFICATIVA

Como todos os municípios do Brasil, os problemas sociais vêm se

agravando tendo em vista o desemprego crescente o que deixa a população em

situação de vulnerabilidade social aumentando as demandas por serviços
públicos que venham amenizar tal problemática

Cabe aqui destacar a situação da infância e adolescência que nesse
contexto social desfavorável sofre com os desarranjos familiares e em
decorrência disso ficam expostos aos fenómenos da negligência, maus tratos.

abandono familiar, violências sexuais. evasão escolar, consomem drogas,

trabalho infantil, envolvimento em ates infracionais e outras situações de
violação de direitos fundamentais

Destaca-se que. embora, haja uma, melhora pontual, no que diz às ofertas

de serviços sociais públicos, estes programas ainda não superaram tais

situações, persistindo, no município estes fenómenos, constituindo-se um dos

principais desafios a serem enfrentados na atualidade. lã

]"/
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O presente projeto pretende utilizar o exporte em sua modalidade, o

futebol. como expressão de cultura e rendimento. enfatizando a inclusão social.

traduzida como um fator de desenvolvimento e transformação humana, no caso,

das crianças, gerando mais saúde, mais equilíbrio. agregando valores e
principalmente um importante instrumento para capacitar pessoas a ingressarem

construtivamente na sociedade, já que irá frequentar um ambiente soda
apaixonante devido o contexto da profissão

Diante de um país em que os problemas sociais são inúmeros, a

1}.

Associação Colosso da Baixada - ACB. apresenta o prometo sócio esportivo "BOM

DE BOLAR CRAQUENAESCOLA.' o qual busca a integração social para crianças

jovens e adolescentes através do esporte

5. OBJETIVOS GERAIS

Oferecer oportunidade da aprendizagem dos fundamentos do futebol,

contribuindo para o desenvolvimento psico-físico-social de crianças e

adolescentes do município de Pato Branco. através da prática de futebol no
âmbito de forma orientada e com acompanhamento técnico

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

» Influenciar na formação do cidadão de maneira positiva buscando a inclusão
social através de iniciativas e ações técnico didáticos pedagógicos voltados ao
equilíbrio dos processos de interação social cooperativa e competitiva de forma
consciente e reflexiva
» Utilizar o esporte como mecanismo maior para desenvolvimento psico-físico-
social da criança em questão. de maneira saudável, orientado com
acompanhamento técnico
» Realizar o intercâmbio social e a solidariedade através do futebol
» Promover a aprendizagem em gruposl
» Proporcionar oportunidade à participação em eventos esportivos e culturais
como, torneios e campeonatosl
» Incentivar o futebol como atividade alternativa às drogas e tempos ociosos
estimulando à vida saudável e prevenção às doenças
»Combater a evasão escolar e a repetência
»Desenvolver a prática regular de atividades físicas, gerando mais saúde
equilíbrio psicológico, físico e motora
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» Estimular o trabalho em grupo e a convivência comunitárias
» Descobrir novos talentos, possibilitando um ponto de partida para uma
possível ascensão social. IA.

7. METODOLOGIA

a. DAS CONDIÇOES DEINGRESSO

A participação do aluno estará condicionada a matrícula e frequência
escolar. através da apresentação de declaração comprobatória expedida
pela escolar Acompanhamento das médias escolares (trimestralmente). que
deverá ser no mínimo média 6,0 (seis)l

b, DAS ATIVIDADES

Será empregada uma metodologia baseada no trabalho voltado a doutrina de
treinamento específico de futebol, onde os professores que farão parte do
presente projeto sejam capacitados (conhecimento técnico)

8. PUBLICO ALVO

a. FAIXA ETÁRIA

Compreendido entre 05 e 17 anos, que contemplará as seguintes categorias

segundo a BID/ CBF n'09/91 e CBFS: Mamadeira ou Sub-7 (5 a 7 anos)l

Fraldinha ou Sub-9(8 a 9 anos)l Pré Mirim ou Subll(lO a ll anos)l Mirim
ou Sub-13(12 a 13 anos); Infantil ou Sub-15(14a 15 anos) eJuvenil ou Sub-

17 (16 a 17)

b. ESPECIFICIDADE DO PÚBLICO

Participará todo público desde que atendam o Item 5.1 deste prometo

c. DASTURMAS/DIASEHORÁRIOS

As turmas serão compostas por 33 (trinta e três) alunos por faixa etárias serão

02(dois) encontros por semana; nos turnos matutinos ou vespertinos. ficando

a cargo de negociação entre as partes

\
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9. EQUIPEDETRABALHO

a. DA DIREÇAO

A Direção do prometo e seleção da equipe de treinamento ficará a cargo da

ACB(Associação Colosso da Baixada). A distribuição será de acordo com as
funções

> O Diretor ficará incumbido de administrar os recursos. seleção da equipe

de trabalho, coordenar o prometo pedagógico e atuar juntamente com as

coordenações. professores e monitores, fiscalizando as ações
administrativas, logísticas e pedagógicas dos alunosl

A Coordenação Geral ficará incumbida de fiscalizar as ações
administrativas, logísticas e pedagógicas dos alunosl

Os Professores, Técnicos e Monitores serão os facilitadores dos alunos,

onde irão interagir e aplicar a metodologia do prometo

>

>

b. DOS PROFESSORES, TÉCNICOS E MONITORES

Serão selecionados pelo Coordenador do projeto e adotará os seguintes
critérios

» Aptidão para ministrar aulas e lidar com o público alvo deste projetot

» Preparo técnico profissional nas atividades para desempenhar tal funçãol

» Não participação em outro prometo sociall

» Estar no mínimo no comportamento boml

» Professores e Técnicos deverão apresentar registro de conselho

10. NUCLEOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS

C) prometo "BOM DE BOLA É CRAQUE NA ESCOLA', será desenvolvido na

modalidade FUTEBOL DE CAMPO. em parceria com as escolas municipais,

estaduais associações e iniciativa privada. Desta forma os núcleos serão

mplantados em locais determinados pela prefeitura municipal. a fim de
oportunizar a participação de todos.

4, ,í
q
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10.1 NUCLEOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL DE CAMPO

[nç] escolar, sendo 100 vagas Dor
erioda, aêtaero masculino e feminino

ll.ETAPAS DAEXECUÇÃO DO OBJETO

O projeto terá início no dia 03 de maio de 2021 . com a divulgação das datas

para seleção de alunos. onde será realizado processo seletivo e captação de
alunos entre os dias 24 e 29/05/2021

As atividades iniciarão em 31 de maio/21 e terminam na segunda quinzena
de NOVEMBRO de 2021 - (30/11/21). sendo então concedido férias aos
alunos

ll.l.PLANO DEAPLICAÇÃO

#

DESCRIÇÃO DOEVENTO MES DE EXECUCAO DATA
Divulgação Maio 03/05 a 23/05

Seleção de Alunos Marco 24/05 a 2g/05
Aulas Maio / Dezembro 31/05 a 17/12

Campeonato Regional J unha / Dezembro À definir
Jogoslnfantis do Sudoeste Á definir. A definir
Jogos Abertos do Sudoeste À definir Á definir

Jogos da Juventude REGIA)NAL lunho/Julho 11 a 13/06 e 02 a 04/07
Jogos da Juventude FINAL Setembro C)2 a 07/09

festival Esportivo julho / novembro A definir

 
OI.CRACHÁ À 2nn  
02.SÃO RõõüÉ SAO ROQUE    
03.SÃOJOÃO      
04.LAnCe iiÀ [iBÊRi5Ãbí LA SALLE    

TOTALDE BENEFICIÁRIOS 633  
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11.3.DESCRIMINAÇÃO DE DESPESAS

Alimentação; café, almoço e janta para atletas que vão para jogos e competições fora
de nossa cidades dois coquetéis para Festival Esportivo de Julho e Dezembrol
Contabilidade: serviços técnicos especializados contábeis, para prestação de contas e
controle financeiro
Materiais Esportivos: aquisição de bolas. coletes. bolas de borracha, cones, mini trave,
discos, estacas. sacos para bola, fita demarcatória, redes;
Uniformes: Passeio (viagem). Kit Treino e Kit Jogos

11.4.CRONOGRAMA DEDESEMBOLSO

Os valores supra deverão ser depositados mensalmente. na Conta Corrente n'
79041-9, Agencia 495-2 do BANCO DO BRASIL de Pato Branco, especifica
para este fim

12. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA \NSCRIÇÃO

» Documento escolar: declaração de matricula, fotocópia do boletim

escolar trimestral, autorização dos pais através da fFha de inscrição.

FotocópiadoRG. ,.,,,g:2? . '') - .l
\ \k l/' -#

ABRIL  
MAIO  
jÚNHOIK$1z.Üuu,uu
JULHO  
AGOSTO  
SETEMBRO R$12.bUU,UU

ÕÜfÜÉJRo l R$1z üuu,uu

NOVEMBRO Kblz.buu.uu

tOtAl. l Rb luu-uuu,uu



139
arco

Jes

9

13.CONSIDERAÇÕES FINAIS

» O presente prometo poderá sofrer alterações e atualizações de acordo com

as idades e quantidades de vagas oferecidas nas determinadas categorias.

efetivo de professores e monitores envolvidos, como também contemplar
outros bairros

» Os docentes e direção terão uniforme específico (calça do agasalho

esportivo regidos pela ACB, camisa exclusiva do prometo)t

» Em face da necessidade de manter contatos e reuniões visando manter o

bom andamento do Projeto e a interação entre os responsáveis da ACB

Órgãos e Instituições Públicas (Secretaria de Esportes, Secretaria de

Educação, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Conselho Tutelar. Promotoria da Infância e Juventude. Segurança. etc.). faz-

se necessário estabelecer parcerias que busquem administrar pormenores
surgidos relacionados ao projetot

» A divulgação do projeto será de responsabilidade da Direção e
Coordenação da ACB. Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria

Municipal de Educação e veículos de comunicação previamente
seleclonados pela ACBI

» As categorias do projeto poderão participar de campeonatos e torneios na

intuito de estimular os alunos, onde eles terão direito ao recesso das
atividades no período de férias escolares

» Os núcleos do referido projeto poderão firmar parcerias com empresas

públicas ou privadas no objetivo de captar recursos para a manutenção.
patrocínio e melhoria do seu funcionamento;

» O presente prometo estará subordinado ao Coordenador Geral de todos os

projetos sociais da ACBI

» Os casos omissos aos aqui relatados serão solucionados pela Direção
Geral da ACB

.h'»ü.,.
Sandra Mansa Guéri

Presidente
Associação Colosso da Baixada ACB
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PREFEITURA FIUNiCiPAL DE PATO BRArqCO ESTADO DO
PARARIA SERVIÇOS DE EXPEDIENTE/PROTOCOLO

COMPROVANTE DEPROTOCOLO

NUMERO DO PROCESSO:431959

Assunto : SEC ESP E LAZER
Subassunto: SOLICITAÇÃO FAZ
No. Processo : 431959
Data Processo : 15/04/2021
Requerente : ASSOCIACAO DE HANDEBOL DE PATO BRANCO
Fone
identificador de processo(Internet)
Súmula

AHPB

3QUDAC9

Assinatura do Requerente

PATO BRANCO -PARANA

HORA DO PROTOCOLO :15:27:02

Agora você pode acompanhar seu Protocolo pela Internet acesse
WWW.,.PQtQbÇaDÇQ:pr:gov:br no línk Protocolo On-lhe
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ASSOCIAÇÃO DEHANDEBOL
DEPATO BRANCO-AHPB
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Pato Branco - PR 2021
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PLANO DETRABALHO
IA.

Ao
Município de Pato Branco - PR
Chamamento Público n' 01/2021

l-DADOS CADASTRAIS

Entidade: Associação de Handeb(

CNPJ: 33.009.791/0001 -70

Endereço: Rua Venâncio de Andr
CEP 85.506-440

Contato: (46) 991 14 8208

E-mail: handebolpatobranco(@gmail.com

Responsável: Valquiria Nezi CPF: 057.938.259-16 RG: 9.762.325-2 -- SESP
PR

Endereço: Rua Ve
CEP 85.506440

Cantata: (46) 991 14 8208

E-mail: nezival(ã)amai

Ide Pato Branco AHPB

ade, n'15 Bairro Bonatto. Pato Branco PRa

núncio de And rede no1 5 Bairro Bonatto Pato Branco PRnci n a a
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RAZÕES DA SOLICITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

3
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A Associação de Pato Branco de Handebol vem através desta soiicitaV

transferência voluntária para execução do projeto PATO HANDEBOL o qual vem

proporcionar aos adultos e adolescentes do município de Pato Branco. acesso à prática
de handebol. contribuindo para o desenvolvimento esportivo e Integral dos mesmos. de

forma que possam desenvolver competências técnicas, sociais e comunicativas

contribuindo também. para formação da cidadania. criando obrigações e estimulando a
saúde.

PATO HANDEBOL

Identificação do Prometo

A Associação de Handebol de Pato Branco tem em seu Art. 2o de seu estatuto a
seguinte descrição de finalidades

Art. 2'. A ASSOCIAÇÃO terá as seguintes finalidades

1 .
l l .

l l l .

lv.

Fortalecer a prática do esporte na modalidade de handebol:
Socializar crianças, adolescentes e jovens através do exporte na
modalidade de handebol
Promover jogos de nível municipal, regional, estadual. nacional e
internacional. visando a edificação dos atletas como profissionais e
angariando recursos a serem investidos na AHPB

Prestar serviços à instituição de ensino pública ou privada, incentivando e
trazendo adolescentes e jovens a praticar esporte na modalidade de
handebol, associando-as à AHPB

Representar seus associados junto aos órgãos competentes e as
autoridades em geral

Servir de elemento de ligação. entre os seus associados e Instituições de
Previdência Social, Educacionais e Financeiras. visando a assistência
médico-hospitalar, técnico-profissional e económica

Receber subvenções de órgão público, ligado ao problema para
manutenção e execução de suas ativídades
Profissionalizar o trabalho de seus associados:
Promover a assistência social
Promover ações de voluntariado.

v.

VI.

VII.

VIII.
lx.
x.

Além das finalidades
projeto Pato Handebol.

acima descritas seu principal objetivo é desenvolver o
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2.1 APRESENTAÇÕES DA ENTIDADE E OBJETIVO

A Associação de Handebol de Pato Branco - AHPB foi fundada em outubro dá

2018. através da atitude de atletas amadores, ex-atletas, professores e simpatizantes
da modalidade. A iniciativa do grupo é difundir a modalidade na cidade de Pato Branco

e tornar o Handebol mais uma opção de entretenimento e lazer para a população da
cidade

Atualmente temos sede em Pato Branco - PR e os treinamentos são realizados

no Ginásio de esportes do Bairro Industrial.

A AHPB, destina-se principalmente ao treinamento esportivo de adultos e

adolescentes para a prática do handebol. que se encontram na faixa etária a partir dos

15 (quinze) anos, sendo que os treinamentos envolvem os atletas com capacidade

técnica suficiente para participar de treinamento voltado a competição em jogos oficiais
estaduais e regionais

A missão da Associação de Handebol de Pato Branco sempre foi contribuir para
a formação e manutenção dos atletas de handebol e consequentemente atuar na
transformação de suas realidades sociais

A Associação de Handebol de Pato Branco atua em parceria com a Prefeitura

Municipal de Pato Branco através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, sendo
que pelo fato de não possui instalações próprias para treinamentos, essa parceria se

da com a disponibilidade de um dos ginásios poliesportivos do Município para que se
desenvolvam os trelnamentos físicos e táticos.

Ainda se tem como meta. tornar a modalidade de Handebol, mais uma opção de

entretenimento para os munícipes através do Pato Handebol em suas competições

2.2-PUBLICOALVO

O Projeto beneficiará adultos e adolescentes na modalidade do handebol a partir

da faixa etária de 1 5 anos, sendo todos os treinamentos desenvolvidos de forma que
possam suprir a necessidade de cada atleta e sua idade além de seu desenvolvimento

sua Idade e capacidade

L
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3 DESCRIÇÃO DO PROJETO A SER EXECUTADO

o projeto Pato Handebol. desenvolvido pela AHPB. oferece o aprofundamento
na prática e no aprendizado do Handebol, sendo que os treínamentos físicos e táticos

proporcionam a todos os participantes desenvolvimento na questão da saúde e

estimula a prática esportiva e o bem estar físico, emocional e social integrando todas
as realidades que existem no município, ainda levando ao intercâmbio social e

esportivo, com atletas oriundos de outros municípios e que passam um período em
nossa cidade, como estudantes e trabalhadores

C) projeto ainda oportunlza a que os atletas participem de competições regionais

e estaduais da modalidade, sendo que essa interação é fundamental também para a

desenvolvimento social e agrega na experiência espodiva

O desenvolvimento dos treinamentos em Ginásio esportivo do município (Bairro
Industrial), traz ainda a facilidade do acesso das famílias dos atletas até o ambiente de

treinamento, proporcionado ainda o acompanhamento mais próximo das atlvidades
realizadas e a difusão da modalidade de Handebol

O Prometo Pato Handebol fomenta também atividades voluntárias e sociais com

todos os seus atletas. Dentre as principais ações estão: arrecadação de alimentos.
roupas, brinquedos, além de voluntariado em eventos beneficentes

3.1 JUSTIFICATIVA E OBJETO A SER EXECUTADO

A Associação de Handebol de Pato Branco desde sua fundação até o presente
momento, conseguiu observar que todas as atividades esportivas apresentaram

resultados positivos no que diz respeito a socialização entre pessoas de idades:
gêneros e classes económicas diferentes. A prática esportiva, não diferencia nenhum

desses aspectos e sim os aproxima e ainda proporciona a prevenção de problemas
socioeconómicos

O bairro Industrial. onde a décadas se realiza ativldades esportivas relacionadas
ao Handebol e que desde de sua fundação acolheu a AHPB, tem como modelo de
comunidade que aceitou a modalidade como forma de socialização e desenvolvimento
estruturale social

A insuficiência esportiva em nosso município de determinadas modalidades,

a necessidade de buscar formas de desenvolver a saúde através de outras opções
atividades, sendo a Associação de Handebol de Pato Branco é uma entidade criada

# L) .,P
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com a finalidade de suprir essa demanda com a modalidade de Handebol e suas

derivadas, como o Mini Handebol e Handebol de Areia e principalmente através dÓ
prometo Pato Handebol

Encontrar pessoas interessadas na prática esportivas é um desafio que
atualmente precisa ser superado, principalmente para que o sedentarismo não se torne
sinónimo de uma sociedade sem saúde

O valor do esporte no aspecto de postura em uma sociedade é fundamental para

o desenvolvimento económico da cidade. pois é através do exporte que se formam
personalidade e caráter de indivíduos. Afinal é possível aprender conceitos e

desenvolver habilidades físicas e sociais que ajudam a moldar o futuro de uma pessoa

A prática esportiva também libera serotonina e dopamina no cérebro. Essas duas

substâncias são responsáveis por aumentar a sensação de bem-estar. relaxamento e

a felicidade. em geral. A melhora na saúde psicológica gera efeitos positivos também
na atenção, levando a uma maior qualidade de vida

Nesse sentido é que a Associação de Handebol de Pato Branco vem propor.

financiamento do Prometo "Pato Handebol", voltado para atender os jovens e adultos
desportistas de nossa cidade. Trata-se de uma proposta que vem oferecer aos mesmos
acessos a prática de esporte na modalidade do handebol

Pontos a serem destacados do prometo

Redução do sedentarismo

Formação de valores

Mudança de comportamental

Desenvolvimento de personalidade
Capacidade física
Controle emocional

Qualidade de vida

Autoestima

METASASEREM ATINGIDAS

Contribuir com aproximadamente 55 adultos e adolescentes, promovendo o

exporte através da modalidade de Handebol e aprimorando as capacidades técnicas
de cada atleta:

35 adolescentes e adultos na$ equipes masculinas
20 adultos na equipe femininas l

Ú,A Ã,, P«@
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Participação em campeonatos com nível técnico elevado projetando o município)
de Pato Branco em competições regionais e estaduais

Participação em eventos (seminários, simpósios e palestras) com finalidade

voltada para o âmbito social e esportívo

3.3ETAPASDAEXECUÇÃO DOOBJETO

O projeto será encaminhado ao poder público no ano de 2021 , e após aprovado

e sancionado pelo executivo do município. estaremos aplicando os valores nas equipes
de treinamento vinculadas ao Pato Handebol

Lembrando que o ano de 2021 ainda estamos vivendo uma situação de
pandemla em todo o planeta, e tanto as treinamentos quanto as competições são
liberadas após aval dos responsáveis técnicos da área de saúde dos locais de
treinamentos e dos locais onde serão as competições.

Dessa forma, nesse momento, se faz uma previsão das atividades, com base no
que já foi divulgado tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual

Ressaltamos ainda que o ultimo calendário oficial da Liga Paranaense de

Handebol foi publicado e homologado em 13 de fevereiro de 2021. sendo que

posteriormente foi oficialmente suspenso, devido ao agravamento da situação de saúde

no Estado do Paraná, e até a apresentação desse prometo de Chamamento. ainda nãa
foi divulgado um novo calendário

A previsão de inicio dos treinamentos se da para o mês de maio de 2021 , sendo

que nos primeiros dias se dará a avaliação física e posteriormente os treinamentos

específicos, tanto na parte física quanto na parte tática

Devido ao longo período em que as atividades se encontram paralisadas

haverá apenas períodos de receoso. ou paralisação se forem indicados pelas
nitárias competentes do município

# &
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CRONOGRAMA DEATIVIDADES

Treinamentos físicos e

Amistosos

Paranaense - Chave Prata -

Paranaense Sub-18

Competições regionais

Jogos Abertos do Paraná Julho/2021 TAgosto/2021

3.4PLANO DEAPLICAÇÃO

Título da Transferência Voluntária

Finalidade

Subvenção Social

Assistencial, Esportiva
Educacional

R$ 30.000.00 (trinta mil reais

Materiais Esportivos.
hospedagem, Alimentação,
Uniformes de treino.
contabilidade, transporte, taxas
arbitragens etaxas federativas

Previsão de Custos

Natureza da Despesa

4 '@
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:Devido a Pandemia de Comi-19, com relação ao transporte e materiais esportivos o

quantitativo irá depender da liberação das autoridades de saúde para a realização de
treinamentos e viagens para competições e amistosos

3.5 TABELA DE GASTOS MENSAIS COBERTOS PELA SUBVENÇÃO
Natureza da Despesa

Transporte

Alimentação

Materiais Esportivos

Uniformes de treinamento

Contabilidade

Hospedagem

Taxas de inscrições, federações e arbitragens

R$ 4.000.00

R$ 10.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 1 .500,00

R$ 500,00

R$ 10.000,00

Custo do Prometo R$ 30.000,00

Conta bancária para pagamento: Banco do Brasil. Conta: 85.945-1 Ag. 0495-2

# #
/

federações e
arbitragens    
Alimentação 170 R$10.000.00 Município de

Pato Branco
AHPB  

Hospedagem 4 R$500.00 Município de
Pato Branco

AHPB  



3.5 TABELA DE GASTOS MENSAIS COBERTOS PELA SUBVENÇÃO

Natureza da Despesa custos Pi:iii;iõil
Transporte R$ 4.000,00

Alimentação R$ 10.000,00

Materiais Esportívos R$ 2.000.00

Uniformes de treinamento R$ 2.000.00

Contabilidade R$ 1 .500,00

Hospedagem R$ 500,00

Taxas de inscrições. federações e arbitragens R$ 10.000,00

Custo clo Projeto R$ 30.000,00

4.CRONOGRAMA DEDESEMBOLSO

MAIO/2021

JUNHO/2021

JULHO/2021

AGOSTO/2021

SETEMBRO/2021

OUTUBRO/2021

NOVEMBRO/2021

DEZEMBRO/202 1

TOTAL

R$ 3.750,00

R$ 3.750,00

R$ 3.750,00

R$ 3.750,00

R$ 3.750.00

R$ 3.750,00

B$ 3.750,00

R$ 3.750,00

R$ 30.000,00
r

,e D,«#'
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5.OBJETIVO GERAL

Aperfeiçoar a capacidade técnica dos atletas durante os períodos de treinamentb

físico e tático. através da preparação para as competições de rendimento oficiais da
modalidade. Também aprimorar as questões humanas que se desenvolvem através de

questões paralelas aos treinamentos

Acompanhar de forma integrada com os parceiros diretos e indiretos os projetos

desenvolvidos pela AHPB, sejam eles ações técnicas da modalidade ou questões de
âmbito social, com desenvolvimento em bairros, centros de treinamentos e afins

Ampla divulgação de médias sociais das ações desenvolvidas junto a sociedade
principalmente no que se refere ao prometo em tela denominado Pato Handebol

Proporcionar aos atletas do município de Pato Branco. acesso à prática de
esportes, especificamente da modalidade de Handebol, contribuindo para o

desenvolvimento integral dos mesmos, capacitando-os de forma que possam

desenvolver competências técnicasl contribuindo, também. para formação da
cidadania. afastando-os de questões prejudiquem seu bem estar como, drogas e
violência, repassando e ensinando-os valores éticos morais

5.1 OBJETIVOSESPECíFICOS
Promover e Incentivar o exporte para adolescentes e adultos

Contribuir para o bom andamento das atividades esportivas no município de Pato
Brancos

Oportunizar uma ação integrada junto a sociedade

Representar a cidade de Pato Branco em competições regionais e estaduais;

Tornar o projeto Pato Handebol referência regional, estadual e nacional no que
se refere a projetos esportivos da modalidade de Handebol

6.RESULTADOS ESPERADOS

Através do projeto Pato Handebol, a AHPB acredita que atlvídades esportivas

vinculada ao Handebol, são uma forma de inclusão social para todos que participem

As parcerl?s da AsWciação de Handebol de Pato Branco com o poder público e

com entidades' f!$vadaÍ,.})yma forma de fomentar a prática esportiva em nossa
comunidade. dç/oç5andd@'$br\lebol, como opção para quem opta pela ativldade física.
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O objetivo é atender de forma direta um número aproximado de 55 atletas entre

adolescentes e adultos, além de um número maior de forma indireta com as açõeç
sociais e com o desenvolvimento social através da pratica esportiva. também com a
intenção de usar como modelo, o projeto para que se desenvolva o interesse em um
publico de crianças e adolescente

A iniciativa da AHPB com o Pato Handebol é fazer com que atletas participem

dos treinamentos e das competições oficiais e que representem a o município em outros

locais, sendo essa uma oportunidade de mostrar a assertividade do projeto para que
sirva de modelo e seja referência

Como já mencionada anteriormente. o desenvolvimento esportlvo e o

crescimento da modalidade não são os únicos objetivos da AHPB. mas também de

aproximar famílias e toda a sociedade do exporte, construindo um ambiente onde esses

atletas saiam da ociosidade e da vulnerabilidade social. criando condições tangíveis
para que possam ter saúde e bem estar

7-CONCLUSÃO

Pelo acima exposto, solicitamos à Prefeitura Municipal de Pato Branco, o valor

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). a título de Chamamento Público para o ano de 2021

para a Associação de Handebol de Pato Branco - AHPB, tudo conforme explanaçãa

supra. subvenção está a ser usada. tendo sempre como base no menor preço. com

fiscalização, se necessário entender, de funcionário público municipal, com
comprometimento de prestação de contas conforme determinado no edital, sempre no
menor prazo possível.

Agradecermos antecipadamente pela atenção e aguardamos a aprovação desta
nossa solicitação, pois só com ações conjuntas faremos de Pato Branco uma cidade
cada vez melhor e mais humana para se viver.

',Á Á

Valquiria lqbzi
Presidente

Associação de Handebol de Pato Branco - AHPB

a. l
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Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Educação e do Esporte
Jogos Abertos do Paraná
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63' JOGOS ABERTOS DO PARANÁ - TEMPORADA 2021

Entreg

M
Fase Sede

FAZENDA RIO
GRANDE

CARAMBE

ANDARA

FLORESTÓPOLIS

FLORAL

JUSSARA

GOIOERÊ

PLANALTO

PALMAS

LARANJEIRAS DO SUL

Á DEFINIR

BORRAZÓPOLIS

Sede

QN

Rj

REC
Á. DEFINIR l 23 a 25.07.2021 l13 a 15.08.2021

Inscrições l Informações l inscrições

Fase

ACR
Regiãol QI/Q2/l!

MACRO
Região;.P?/04/12

PS MAC
Região: 05/06/07

MI SP IA I' Etapa 2o Etapa

SÃOJOSÉ DO PINHAIS

A DEFINIR l A DEFINIR IA DEFINIR l 17 a 19.09.2021

Inscrições l Informações l Inscrições

NÃO ESTÁ

PREVISTO

JARDIMALEGRE

Á DEFINIR

Região: 08/Q94.U.

Fase

CORONELVIVIDA

Mi l SP IA l I' Etapa l 2' Etaoa Sede

A DEFINIR l Á DEFINIR IA DEFINIR l 18 a 21.11.2021 l 26 a 28.11.2021

Inscrições

APUCARANA



LONDRINA

© Instituto Paranaense de Ciência do Esporte
Rua Pastor ManDeI Virginio de Souza. 1020 - Capão da Imbúia - 82810-400 - Curitiba -.e.R
41 3361-7701 - 3361-7702 - Localização

Á

63' JOGOS ABERTOS DO PARANA - TEMPORADA 2021

Fase
Entrega de documentação Competição

Sede
MI SP IA IP Etapa 2Q Etapa

  A DEFINIR

Inscrições

Á DEFINIR

informações

A DEFINIR

nscrições

03 a 07.09.2021 NAO ESTA

PREVISTO

A DEFINIR

 
11: Mapa de inscrição l SP: Sessão Pie11í llilar l IA:
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ANEXOIV

MODELO APRESENTAÇAOPROJETO

Ao

Município de Pato Branco - PR
Chamamento Público ng 01 /2021

dt #blgt+g=g!.B!!=!e devidamente inscrita no CNPJ na ,33;gW =.BÍZ&Z:Z2. com endereço na Rua

CEP: 8:2kã:;4Jáo na cidade de 2ÜZZBáailAEstado do

/'t2a:;gcl!!Ü= telefone (:@.)(#Í# por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a)
lz&,.ea2., /tZZ?&' , portador (a) da Carteira de Identidade n' %;ié2:32s:.:Z.e do CPF n'

39Z:gi9.:@. , vem por meio desta. apresentar Prometo visando celebrar Termo de Colaboração
para transferências voluntárias de recursos financeiros repassados pela Administração Pública, para

consecução de finalidade de interesse público de projetos esportivos para o exercício de 2021,
participação das Organizações da Sociedade Civil esportivas de modalidades não profissionais de Pato

Branco, divulgando e popularizando modalidades esportivas, promovendo a formação de equipes que

viabilize aos atletas amadores competirem nos principais eventos estaduais e nacionais, oportunizando a

construção de suas carreiras esportivas, bem como, o desenvolvimento técnico para uma dedicação

mais efetiva nos Projetos/Programas.

Pato Branco, &. de H4cÚ<u de 2021

Assinatura do Representante Lega

Página 38 de 43
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Divisão de Licitações

CHAMAMENTO PUBLICO N' O1/2021
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PROJETO
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© PREFEITURA FIUrqlCIPAL DE PATO BRArqCO ESTADO DO
PARANÁ SERVIÇOS DE EXPEDIENTE/PROTOCOLO

COMPROVANTE DEPROTOCOLO

NUMERO DO PROCESSO: 431966

Assunto : SEC ESP E LAZER
Subassunto: SOLICITAÇÃO FAZ
No. Processo : 431966
Data Processo : 15/04/2021
Requerente : ASSOCIACAO PATOBRANQUeNSe DE KICKBOXING E BOXE
Fnnp
Identificador de processo (Internet) : ISAZ8R7
Súmula

Assinatura do Requerente

PATO BRANCO -PARANA

HORA DO PRC)TOCOLO :16:14:42

Agora você pode acompanhar seu Protocolo pela Internet acesse
WWw:pBtobrancQ:pr.gov,br no link Protocolo On-linfa
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ASSOCIACAO PATOBRANQUENSE DE KICKBOXING E BOXE
Rua Tocantins, 2045, Sala 05. Centro
CEP: 85.501-272 Pato Branco - PR

CNPJ: 32.765.504/0001-99

APRESENTAÇÃO PROJETO

Ao
Município de Pato Branco - PR.
Chamamento Público Ro 01/2021

ASSOCIACAO PATOBRANQUENSE DE KICKBOXING E BOXE. devidamente inscrita
no CNPJ: 32.765.504/0001-99 com endereço na Rua Tocantins, 2045. sala 05. Centro.
CEP: 85.501-272 na cidade de Pato Branco - PR, telefone 46 9917-6149 por
intermédio de seu representante legal, a Sra. Franciele Vonsoski Gondarski portador
da Carteira de Identidade no l0.030.190-2 e do CPF n' 061.695.489-16,, vem por meio
desta, apresentar Projeto visando celebrar Termo de Fomento para transferências
voluntárias de recursos financeiros repassados pela Administração Pública, para
consecução de finalidade de interesse público, projetos esportivos para o exercício de
2021, visando à participação de atletas e equipes de esporte de formação e de
rendimento não profissional de Pato Branco, divulgando e popularizando modalidades
esportivas, promovendo a formação de equipes que viabilize aos atletas amadores
competirem nos principais eventos estaduais e nacionais, oportunizando a construção
de suas carreiras esportivas, bem como, o desenvolvimento técnico para uma
dedicação mais efetiva nos Projetos/Programas

Pato Branco,14 de abrilde 2021

CPF: 061 .695.489-16
RG NO 1 0.030.190-2
PRESIDENTE

À
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:TROJETO KICKBOXING 202] "

l NOME DADOS GERAIS DO CENTRO:
Razão Social: Associação de Kickboxing e Boxe de Pato Branco
CNPJ: 32.765.504/0001-99
Endereço: Rua Tocantins 2045, centro
Pato Branco -Pr

2 DADOS GERAIS DO PRESIDENTE DA ENTIDADE PROPONENTE
Nome: Franciele Vonsoski Gondarski
RG: I0.030.01 9-2
CPF: 061 .695.489-26
Endereço: rua do Príncipe 1695
Telefones: (46)99917-6149
E-mail: fran.gondaski@yahoo.com.br

3. HISTORICO: A Associação Kickboxing

Venho por meio deste apresentar um pouco da nossa história o professor
Adam aqui como vice presidente iniciou seus treinos em 2009 , eu Franciele aqui como
presidente da associação iniciei os treinos em 201 1, após um período de treinamento
podemos ministrar os treinos, dávamos aulas em academias distintas. iniciamos em
competições a nível estadual , defendemos a cidade nos jogos abertos do Paraná, em
2017 decidimos montar um espaço destinado a pratica de artes marciais, em questão
ao kickboxing para melhorar o treinamento e ter um melhor resultado nos campeonatos
que participamos, eln 201 8 decidimos fazer por conta própria uma turma de projeto
social para termos mais material humano para os eventos de lutas. Após esse período
iniciamos os trabalhos com as crianças do Céu das artes em 20 1 9, onde com os mesmos
participamos de vários campeonatos, vendo a necessidade e di.6culdade de cada atleta
em relação a verbas para deslocamento começamos a fazer eventos como .jantas e
almoços para arrecadar verba e ajudar as crianças a poderem participar dos eventos,
foi então que decidimos montar a associação.

As artes marciais praticadas pelas crianças exigem uma disciplina de
comportamento, O incentivo as crianças começou apartar dos campeonatos em que as
levamos , proporcionar uma viagem a eles foi uma das maiores realizações.

Emjunho de 2019 proporcionámos um campeonato em nossa cidade onde
tivemos os nossos atletas e atletas de mais de 8 cidades incluindo alguns do estado de
São Paulo.

4.CONTACORRENTEDADOSGERAIS
> Banco:BANCODOBRASIL
> Agência: 0495-2
> Conta corrente: 85906-0

Â
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5. RAZÃO DA SOLICITAÇÃO 1)A TltANSFERENCIA

Com o auxílio dos recursos repassados pelo Poder Público Municipal, o
Prometo de ''lKickboxing e Boxe'' tem por .6nalidade promover uma melhor qualidade
de vida e saúde a população patobranquense, fazer a capacitação de novos atletas,
assim sendo destacando o município em competições estaduais, nacionais e
internacionais

IA.

6. DESCRIÇÃO DO PROJETO A SER EXECUTADO

a)TITULODOPROJET0:
> "KICKBOXING "FORMANDO CAMPEOES

b)IDENTIFICAÇAODOPROJETO:
> Título do prometo: ''formando campeões:
> Período de execução: 08 (oito) meses
> Local de execução do prometo para treinamentos e jogos: Céu das Artes entre

outros locais indicados pela secretaria de esportes. A sede da Associação
para treinamento especifico dos atletas em treinamento para competições

> Telefones: (46)99917-6149 üan (46)99901 -4213 adam
> Modalidade: Kickboxing e box
> Público beneficiário: infantil, juvenil ,

C) CONTRA PARTIDA DA ASSOCIAÇÃO (descriminar conforme
edital do chamamento)

Representar o município de Pato Branco nos Jogos Abertos do Parara (JAPS), no
JAPS COMBATE -- Jogos Abertos do Paraná para a modalidade de kickboxing no ano de
2021 com atletas vinculados à entidade, dentro das faixas etárias previstas no regulamento dos

jogos no ano de 2021;
Promover eventos de torneio ot,i competição envolvendo a comunidade

patobranquense na sua modalidade esportiva, com a finalidade de montar e treinar uma equipe
para disputa de eventos.

7. DELIMITAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS ATENDIDOS

Temos como objetivo o público alvo do projeto, crianças ejovens em situação de
risco ou vulnerabilidade, as artes marciais são uma ótima escolha para as crianças,

principalmente, as mais indisciplinadas, mas devem entrar na vida dos pequenos como uma
brincadeira, com muita cambalhota e risada, para que eles tenham vontade de praticar. Além
dos benefícios físicos, a luta desenvolve importantes habilidades nas crianças, principalmente

a disciplina. Nas aulas, o professor ensina não só a técnica, mas também ajuda a mudar o

'b

$.\
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caráter do aluno. Juntos, desenvolvem o trabalho em equipe, a autoestima, a autoconfiança e
o respeito ao próximo.

E importante salientar que as artes marciais são esportes que necessitam de
responsabilidade e de dedicação dos atletas. Elas nunca incentivam a violência. São esportes
que possuem muitas regras, com profissionais gabaritados. Os alunos mais graduados têm
obrigação de ajudar os iniciantes.

anca
)es

8.JUSTIFICATIVADAPROPOSIÇÃO

Desde de 20 14 quando iniciamos as participações em campeonatos sempre
foi com verba do próprio bolso e alguns patrocínios, após iniciarmos o prometo social
a dificuldade aumentou um pouco mais devido a serem crianças carentes, como
representamos o município em vários campeonatos e nos jogos abertos do Paraná, e
agora iremos aos JAPS COMBATE pela cidade de Pato Branco.

Nosso intuito do prometo social além de descobrirmos novos talentos e
proporcionar uma melhor qualidade as crianças e jovens, pois as artes marciais proporciona
uma melhor disciplina, além de coordenação motora, sem falar no aprendizado escolar.

9. INFORMAÇOES RELEVANTES SOBRE A ENTIDADE PROPONENTE

Histórico: a associação foi ftlndada com intuito de ajudar crianças e
jovens, e também para descobrir novos talentos dentro do esporte, iniciamos as
atividades em 20 1 9 no Céu das Artes, formamos um grupo de crianças para disputarem
campeonatos, os mesmos participaram da Copa Paraná na cidade de Carambei-Pr, no
evento privado da GOD OF WAR CHAMOPION na cidade de Matelandia-Pr, e no
próprio evento organizado pela WDF(whlte duck Hight) sediado no parque de
exposições de Pato Branco

10. DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

Investimentos em: uniformes, materiais de treino, despesas em viagens
para eventos, despesas com exames médicos entre outros citados a seguir

11. ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS E METAS A
SEREM ATINGIDAS:

Áreas estratégicas,
Atendimento de crianças e jovens,
Teremos uma equipe de instrutores e professores qualificados para ministrar
os treinos,
Dividiremos por regiões para que possamos fazer competições entre as
mesa-nas, assim proporcionando uma maior interação.

Em cada área estratégica são definidas metas e para cada uma delas são
estabelecidas macro ações previstas para o período de vigência deste.

b,#
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12.bIETASQUALITATIVAS

Proporcionar treinos de qualidades desenvolvendo nos mesmos as
disciplinas que as artes marciais estabelecem em sua doutrina, como:

Respeito,
Disciplina
Companheirismo,

Responsabilidade, Etc.

13. METAS
Alcançar o maior número possível de pessoas
Treinar e qualificar os mesmos
Incluir em campeonatos
Melhorar o desenvolvimento escolar
Melhorar o convívio social.

14. RjiSUI.LADOS PRETENDIDOS (OBIETIVOS ESPECÍFICOS)

Atender e qualiHlcar ao máximo de crianças e jovens, proporcionando aos mesmos
treinamentos para que possam estarem disputando e defendendo a cidade em competições
a níveis municipais, estaduais, entre outros.

15.PLANODEAPLICAÇAO

A) CHAMAMENTO PUBLICO
B) FINALIDADE: PROJETOS SOCIAL ESPORTIVO
C) VALOR DO RECURSO: RS: 20.000,00
D)NATUREZADASDESPESAS:

PLANO DE APLICAÇÃO FINALIDADE PROJETOS ESPORTIVOS PREVISÃO DE
CUSTOS DE ACORDO COM A TABELA DAS MODALIDADES E VALORES ITENS
3. 1 6 E 3.1 7 NATUREZA DA DESPESA . TAXAS DE INSCRIÇÕES NAS FEDERAÇÕES,
CONFEDERAÇÕES E ASSOCiAçõES ESPORTrVAS DA RESPECTIVA
MODALIDADE ESPORTIVA;. REMUNERAÇÃO DA KQulPK TECNICA
ENCARREGADA PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO; ' MATERIAIS
ESPORTIVOS: . HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ENI TRANSITO PARA
COMPETIÇÕES; . PASSAGENS DE TRANSPORTE AÉREO PARA coUPETtçOKS;
UNIFORMES DE TRENAMENTO E COMPETIÇÃO; . EXAMES LABORATORIAIS
PARA USO EXCLUSIVO PARA ATLETAS E EQUIPE TÉCNICA ENCARREGADA DA
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO; ' HONORÁRIOS DO CONTADOR

.F'
.Ú &



5

}'

9166

16. Cronograma das despesas mensais
ronco

!s

17. Valor Total do Projeto
O Valor Total do Projeto é de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Cronograma de Desembolso

I' PARCELA R$: 2.500,00
2' PARCELA RS: 2.500,00
3' PARCELA R$: 2.500.00
4' PARCELA R$: 2.500,00
5" PARCELA RS: 2.500.00
6" PARCELA RS: 2.500,00
7' PARCELA R$: 2.500,00
8' PARCELA R$: 2.500,00

18. Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para os
devidos fins de prova junto ao Município de Pato Branco -- PR, para os efeitos e sob
as penas da lei, que inexiste qualquer débito com o Tesouro ou qualquer outra da
Adnainistração Pública.

Declaro que as informações correspondem com o objeto da entidade, bem
como a veracidade informada.

.3«.««%'
Pato Branco-Pr, 01 de abril de 2021

Franciele Vonsoski Gondarski

Item Descrição Qtde Vlr.
Unitário

Vlr. Total

ool Contabilidade     3.000.oo
002 Uniforme de Treinamento     2.000.00
t)o3 Material Esoortivn     3.ooo.oo
004 Taxas inscrições nas fêdei'ações,

confederações e associações
esportivas da respectiva
modalidade esportiva;    

2.700.00

[)o6 Remuneração equipe técnica     l.ooo.oo
007 Hospedagem ,     4.3oo.oo
oo8 Alimentação     3.ooo.oo
009 Exames laboratoriais     l.ooo.oo

       
TOTAL R$: 20.000.00



:\li$# MUNICÍPIO

©
Secretaria de Administração e Finanças
Divisão de Licitações

BRANCO

CHAMAMENTO PUBLICO N' O1/202101/2021

PROJETO
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© PREFEITUF{A iqUNICIPAL DE PATO BRANCO ESTADO DO
PARARIA SERVIÇOS DE EXPEDIETITE/PROTOCOLO

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

NUMERO DO PROCESSO: 431965

Assunto : SEC ESP E LAZER
Subassunto: SOLICITAÇÃO FAZ
No. Processo : 431965
Data Processo ; 15/04/2021
Requerente : ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DE PATO BRANCO
Fone : 84030152
Identificador de processo (Internet) : 4N6X211
Súmula:

Assinatura do Requerente

PATO BRANCO -PARANA

HORA DO PROTOCOLO :16:13:44

Agora você pode acompanhar seu Protocolo pela Internet acesse
Www,pgEQDraRÇQ:pr:gov.br no link Protocolo On-lhe
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ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DE PATO BRANCO
Rua Prefeito Graeff, n' 134, Bairro La Salle

CEP: 85.505-120 Pato Branco - PR
CNPJ: 19.810.579/0001-86

APRESENTAÇÃO PROJETO

Ao
Município de Pato Branco - PR.
Chamamento Público Ro 01/2021

ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DE PATO BRANCO. devidamente inscrita no CNPJ no
19.810.579/0001-86 com endereço na Rua Prefeito Graeff n' 134, Bairro La Salle:
CEP: 85.505-120, na cidade de Pato Branco Estado do Paraná, fone 046 99125.6960
por intermédio de seu representante legal, o Sr. Andre Correa Batista portador da
Carteira de Identidade no 4970773-8 SSP/PR e do CPF n' 706.593.469-15, vem por
meio desta, apresentar Prometo para celebração de parceria com o Município de Pato
Branco, visando a transferência de recursos para a consecução de atividades de
finalidade de interesse público, de Projetos Esportivos para o exercício de 2021
visando à participação de atletas e equipes de esporte de formação e de rendimento
não profissional de Pato Branco, divulgando e popularizando modalidades esportivas
promovendo a formação de equipes que viabilize aos atletas amadores competirem
nos principais eventos estaduais e nacionais, oportunizando a construção de suas
carreiras esportivas, bem como, o desenvolvimento técnico para uma dedicação mais
efetiva nos Projetos/Programas, conforme Plano de Trabalho em anexo

Pato Branco,14 de abrilde 2021

RG: 4970773-8 SSP/PR
CPF: 706.593.469-15
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PLANO DETRABALHO

Ao

Município de Pato Branco - PR.

Chamamento Público ng 01/2021

l-PROPONENTE
BRANCO PRÓ-VÓLEI

[i:tRÊs: ii.ãiÕ.il9/000t-s6

l 6 - CEP:85.505-120

MAIL: provoleipb@hatmail,com

9 --SITE:

l

[']Õ'. ÜÕÜÉ:IN bRÉ CO RRÊA BATISTA

1 11 - CPF: 706.593.469-15 l 12 - RG: 4.970.773-8

l14- CiOADE:PATO BRANCO

[II. Ü.]I:FARANÁ 16 - CEP: 85.505-120 ]

1.:andre@maqforte.com l

l 19--SITE:
L

d
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APRESENTAÇÃO DAENTIDADE

A Associação de Voleibol de Pato Branco tem por finalidade
fortalecer a modalidade, fomentando a prática esportiva no município de
Pato Branco, a associação teve sua fundação no ano de 2.013, é de utilidade

pública e sem fins lucrativos.

Atuando no Município de Pato Branco - PR, e seus treinamentos são
realizados nos Ginásios de Esportes da Escola do Bairro Cadorin, Ginásio de
esporões da AABB e Ginásio Municipal de Esportes Dolivar Lavarda.

OBJETIVO PRINCIPAL: Destinado ao treinamento esportivo de jovens e
adultos, que se encontram na faixa etária a partir dos 15(quinze) anos, que
envolve os atletas com capacidade técnica suficiente para participar de
treinamento voltado a competição em jogos oficiais estaduais e
interestaduais

MISSÃO: Contribuir para a formação e manutenção dos atletas de voleibol
e consequentemente atuar na transformação de suas realidades sociais

PARCERIAS: A Associação de Voleibol de Pato Branco atua em parceria com
a Prefeitura Municipal de Pato Branco, Secretaria de Esportes e AABB de
Pato Branco

INSTALAÇÕES: A Associação de Voleibol de Pato Branco não tem centro
próprio de treinamento sendo assim, suas atividades são desenvolvidas no
Ginásio de Esportes da AABB e Ginásio Municipal de Esportes Dolivar
Lavarda.

PUBLICO ALVO: O Prometo beneficiará o público jovem
modalidade do voleibol a partir da faixa etária de 15 anos.

e adulto na

A
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2- DESCRIÇÃO DO PROJETO

20 - TÍTULO DO PROMETO - "VIVENDO O VÓLEI"

A Associação de Voleibol de Pato Branco - Pró-Vólei vem através desta
apresentar seu plano e desenvolvimento de trabalho através do projeto
"VIVENDO 0 VÓLEI" o qual vem proporcionar aos adolescentes e adultos do
município de Pato Branco, acesso à prática do exporte, contribuindo para o
desenvolvimento esportivo e integral dos mesmos, de forma que possam
desenvolver competências técnicas, sociais e comunicativas, contribuindo
também, para a formação da cidadania, criando obrigações, estimulando a
saúde bem como oferecendo chances reais de integração social, reduzindo o
sedentarismo e melhorando a qualidade de vida dos praticantes, bem como

dando oportunidades dos participantes em compor equipes de rendimento
para representar o município em competições oficiais.

21 - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO PROPOSTO

O projeto terá vigência de Maio (01/05/2021) a Novembro l30/11/202t) de 2021
conforme item 3.10 do edital de chamamento NP 01/2021

P
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22 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As ações relacionadas ao exporte são aquelas que têm apresentado maior
resultado nos aspectos ligados à socialização, em especial no que se refere à
criação de novos modelos para a prevenção de problemas socioeconómicos, a
escolha da modalidade esportiva deve considerar, primordialmente, sua
aceitação pela comunidade a ser assistida.

Tendo em vista a realidade da carência esportiva em nosso município, da
falta de ações que levem à obtenção da saúde e que busquem a estimular e a
despertar o interesse pelo exporte, no combate ao sedentarismo e a falta de
valores que atingem nossas famílias, faz-se necessário a criação de entidades
como a Associação de Voleibol de Pato Branco para que, nossos cidadãos façam
parte de um grupo que está sendo educado e orientado na obtenção de uma
vida saudável.

Nossas munícipes estão sem acesso a práticas esportivas baseadas nos
valores do esporte

É cada vez mais difícil encontrarem nosso município pessoas interessadas
na prática esportiva.

A falta de identificação com tais fatores gera problemas futuros
enraizados na nossa sociedade

A responsabilidade é nossa de que nossa comunidade não seja atingida
de maneira significativa em todas as classes sociais.

Nesse sentido é que a Associação de Voleibol de Pato Branco vem propor,
financiamento do Projeto "VIVENDO 0 VÓLEI", voltado para atender os jovens
e adultos desportistas de nossa cidade.

Trata-se de uma proposta que vem oferecer aos mesmos acessos a
prática de esporte na modalidade do voleibol

Outra característica do projeto é que vem contribuir para redução do
sedentarismo.

Visa, ainda, a troca de informações, capacitação, formações de novos
valores, mudanças de comportamento desenvolvendo a personalidade e
possibilitando formas diferenciadas de reflexão e ação

No campo da saúde, o projeto possibilitará a preservação das capacidades
físicas e emocionais, melhorando a qualidade de vida, influenciado na formação
da autoestima, credenciando para uma melhor ação produtiva e participativa
na sociedade
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23 - RAZÕÉI ÕA PROPOSIÇÃO E INTERESSE PÚBLICO NA SUA
REALIZAÇAO=

O exporte tem sido apontado como uma importante ferramenta de
disseminação de valores éticos e morais, como a socialização, a cooperação, a
solidariedade, a disciplina, o espírito de equipe e tantos outros, fundamentais
para a formação integral de uma pessoa e também uma poderosa ferramenta
de transformação social

Além disso, o exporte como fenómeno do movimento corporal é
fundamental para o desenvolvimento das habilidades motoras e capacidades
físicas, sobretudo, nas crianças e adolescentes.

A pratica esportiva também é uma efetiva forma de se manter fisicamente
ativo, evitando assim o sedentarismo, doenças cardiovasculares e a obesidade.

Dentre as várias modalidades esportivas existentes o presente prometo tem
como objeto o Voleibol.

Sem dúvida o Voleibol é um dos esportes coletivos mais praticados na
mundo incluindo o Brasil

No Brasil oficialmente o Voleibol é o segundo esporte mais praticado e

talvez seja o esporte mais bem organizado e vitorioso que temos com uma longa
trajetória de sucesso

Especificamente no Brasil, com exceção da iniciação esportiva que também
é ensinada na Educação Física escolar, as fases de aperfeiçoamento e
rendimento é quase que exclusivamente desenvolvida em clubes esportivos

privados ou escolas de esportes mantidas pelo poder público, assim, afim de
continuar nesse trabalho, o presente projeto pretende continuar a
desenvolvimento da modalidade na cidade em parceria com a administração

pública, atuando no aprimoramento, aperfeiçoamento e rendimento da
modalidade, explorando sobretudo, a utilização dos equipamentos esportivos l
públicos e os inúmeros jovens e adultos que tem interesse e simpatia por esta l
modalidade

METAS A SEREM ATINGIDAS

Beneficiar 80 jovens e adultos promovendo o exporte e aprimorando
capacidades técnicas

e 40 jovens e adultas na equipe feminina;
B 40jovens e adultos na equipe masculina;

Participação em campeonatos com nível técnico mediano e elevado projetando
o município de Pato Branco em compffições estadu3jÊ.e interestaduais

as

\

/
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3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O projeto será encaminhado ao poder público no ano de 2021, e após
aprovado e sancionado pelo executivo do município, estaremos aplicando os
valores nas equipes de treinamento. No dia 20/04/2021 começará a captação
de atletas nas equipes do município, os treinamentos terão seu início no dia
01/05/2021, sendo que o projeto se estende até a data de 30/11/2021.

[)eflnindo-se os ]ocais dos treinamentos, serão feitas as divulgações em médias
sociais da cidade

PROJEÇAO DE
MES EVENTO

JUNHO
JUNHO
JULHO
JULHO

AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO

SETEMBRO
S ETEMBRO

[

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS
JOGOS l LOCAL

JOGOS JUVENTUDE REGIONAL l A DEFINIR
PRIMEIRA FASE LIGA OESTE \ A DEFINIR

JOGOS JUVENTUDE REGIONAL l A DEFINIR
SEGUNDA FASE LIGA OESTE l A DEFINIR

JOGOSABERTOS REGIONAL(13A15) l ADEFINIR
FASE FINAL LIGA OESTE l A DEFINIR

JOGOSABERTOS REGIONAL(13A15) 1 8DEFINIR
JOGOS ABERTOS MACRORREGIONAL (17 A 19) A DEFINIR

JOGOSABERTOSMASTER(03A07) l ADEFINiR

A DEFINIR SAB i 14:00 15:30 1 JUVENTUDE/F 90 MINUTOS
A DEFINIR SEG - QUA 19:30 - 21:00 IUVENTUDE/M 90 MIN UTOS

A DEFINIR SAB 15:30 17:00 1 JUVENTUDE/M 90 MIN UTOS

A DEFINIR SEG - Qut 1 19:00 -- 20:30 FEMININO/ADULTO 90 M INUTOS

A DEFINIR l SAB 14:00-- 15:30 FEMININO/ADULTO 90 M INUTOS

A DEFINIR SEG Qui 20:30 -- 22:00 1 MASCULINO/ADULTO 90 MINUTOS

A DEFINIR l SAB 15:30 17:00 MASCULINO/ADULTO 90 MINUTOS
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4 - PLANO DE APLICAÇÃO/ORÇAMENTO

FINALIDADE PROJ ETOS ESPORTIVOS

PREVISÃO DE CUSTOS DE ACORDO COM A TABELA DAS MODALIDADES E
VALORES ITENS 3.16 E 3.17

TAXAS DE INSCRIÇÕES NAS FEDERAÇÕES,
CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS DA
RESPECTIVA MODALIDADE ESPORTIVA;
REMUNERAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA
ENCARREGADA PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE
TRABALHO;
MATERIAIS ESPORTIVOS;
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM TRÂNSITO
PARA COMPETIÇOES;
UNIFORMES DE TREINAMENTO E COMPETIÇÃO;
EXAMES LABORATORIAIS PARA USO EXCLUSIVO
PARA ATLETAS E EQUIPE TECNICA ENCARREGADA
DAEXECUÇÃO DO PLANO DETRABALHO;
HONORÁRIOSDO CONTADOR

NATUREZA

DA

DESPESA

e

e

e

e

TAXAS DE INSCRIÇÕES NAS FEDERAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E l R$ io.ooo,oo
ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS DA RESPECTIVA MODALIDADE ESPORTIVA

REMUNERAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA ENCARREGADA PARAM R$16.000,00
EXECUÇÃO DO PLANO DETRABALHO

MATERIAIS ESPORTIVOS R$ 2.500,00

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM TRÂNSITO PARA COMPETIÇÕES l R$ 6.000,00

UNIFORMES DE TREINAMENTO E COMPETIÇÃO l R$ 2.000,00

EXAMES LABORATORIAIS PARA USO EXCLUSIVO PARA ATLETAS E l R$ 1.500,00
EQUIPE TÉCNICA ENCARREGADA DA EXECUÇÃO DO PLANO DE
TRABALHO

HONORÁRIOSCONTÁBEIS R$ 2.000,00

TOTALGERAL R$ 40.000,00

5 - CRONOGl\AMA DE DES! IBOLSO (R$) CONCEDENTE(nEPA$!q

P
V À, C'-t"@

Ó
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la PARCELA

2a PARCELA

3a PARCELA

4a PARCELA

5a PARCELA

6a PARCELA

7g PARCELA

8e PARCELA

TOTALGERAL

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ S.OOO,OOI

R$ 5.000,00

R$ 40.000,00

@A
@

\



6 - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS METAS

METODOLOGIA: Os treinos de voleibol serão ministrados por Profissionais
de Educação Física, pautados pelos meios e métodos científicos adequados,
bem como, respeitando os aspectos biológicos e morfológicos dos
participantes.

ESTRUTURA DOSTREINOS: Os treinos terão duração tota l de 90 minutos, sendo
um terço destinado a parte física e aprimoramento de fundamentos básicos

LOCAL DE TREINAMENTOS: Ginásios de treinamentos a serem definidos pela
secretaria de Exporte e Lazer

OBJ ETIVO GERAL

Aprimorar a capacidade técnica dos atletas nos treinamentos das equipes
de competição, sem esquecer a condição humana, desenvolvida através dos
eixos transversais que devem ser ministrados em conjunto durante os treinos

Acompanhar o desenvolvimento dos projetos criados pela Associação de
Voleibol de Pato Branco, nas escolas, bairros, centros de treinamento,
desenvolvendo e planejando atividades assim como divulgando na mídia as
ações desenvolvidas na sociedade

Proporcionar aos atletas do município de Pato Branco, acesso à prática de
esportes, contribuindo para o desenvolvimento integral dos mesmos,
capacitando-os de forma que possa desenvolver competências técnicas,
contribuindo, também, para formação da cidadania, afastando-os das drogas e
violência, ensinando-os valores éticos e morais

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover e incentivar o esporte nos jovens e adultos;
Contribuir para o bom andamento das atividades esportivas
Propiciar uma ação integrada junto a sociedade;

\
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7 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA
PROPOSTA

Quais Técnicas de Monitoramento e Avaliação serão aplicadas durante
a execução do objeto
Serão utilizados todos os instrumentos indicados em cada meta e
posteriormente analisados todos os dados coletados, afim de produzir
relatórios periódicos da desenvolvimento do projeto.

8-INDICADORES

8.1 - INDICADORES QUANTITATIVOS

META CONFERENCIA DA META E PERÍODO

ATENDER 80 PARTICIPANTES A
PARTIR DE15ANOS DEIDADE

CONFERÊNCIA:FICHA DEINSCRlçÃO E
CONTROLE DE PKEQUENCiA.

PERÍODO: MENSAL

DESENVOLVER OS FUNDAMENTOS
BÁSICOS DO VOLEIBOL: TOQUE,
SAQUE, MANCHETE,
LEVANTAMENTO, RECEPÇÃO E
BLOQUEIO.

CONFERÊNCIA: PLANO DE AULA E RELATORIO

DE AVALIAÇÃO ATRAVÉS DA OBSERVAÇÃO
DOS PROFESSORES

PERÍODO: MENSAL

SANARAS DÚVIDAS DASREGRAS
BÁSICAS DO VOLEIBOL

CONFERENCIA: PLANO DE AU LA E RELATORIO
DEAVALIAÇAO

BATERIAS DE TESTES DE AVALIAÇÃO
DAS HABILIDADES MOTORAS BÁSICAS
E HABILIDADES DE OBJ ETOS

[ PERÍODO: TRIMESTRAL

CONFERENCIA
M OTORES

BATERIA DE TESTES

PERÍODO : TRIMESTRAL

AVALIAR PERIODICAM ENTE O CONFERENCIA: BATERIA DE TESTES FÍSICOS
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PROMOVER 2 FESTIVAIS DE VOLEIBOL CONFERENCIA: FOTOS, LISTA DE PRESENÇA

PERÍODO: A CADA 4 MESES

PREVENÇÃO DE VALORES MORAIS E
PROMOVER 3 ATIVIDADES EXTRAS
VISANDO A PROMOÇÃO DE
INCLUSÃO SOCIAL DESAÜDE,

PREVENÇÃO DE VALORES MORA\S
CONSCIENTIZAÇÃO DEPKiNCiPiOS
SÓCIO-EDUCACIONAIS.

CONFERENCIA: FOTOS, LISTA DE PRESENÇA

8.2 - INDICADORES QUALITATIVOS

META CONFERENCIA DA META E PERÍODO

APERFEIÇOAR E DESENVOLVER DE
MANEIRA PROFUNDA OS ASPECTOS
TÉCNICOS E TÁTICOS, ENVOLVIDOS
NO RENDIMENTO DO VOLEIBOL.

CONFERÊNCIA: FICHA DE AVALIAÇÃO
TÉCNICA QUE SERÁ PREENCHIDA ATRAVÉS
DA OBSERVAÇÃO DOS PROFESSORES

PERÍODO: A CADA TRIMESTRE

APERFEIÇOAR E DESENVOLVER AS
CAPACIDADES FÍSICAS ESPECIFICAS
ENVOLVIDAS NO RENDIMENTO DO
VOLEIBOL.

CONFERENCIA: ANALISE DOS RESULTADOS
OBTIDOS PELA BATERIA DE TESTES

PERÍODO: A CADA 4 MESES

APERFEIÇOAR E DESENVOLVER OS
ASPECTOS MORFOLOGICOS
ENVOLVIDOS NO RENDIMENTO DO
VOLEIBOL.

CONFERENCIA: ANALISE DOS RESULTADOS
O BTIDOS PELA BATERIA DE TESTES
ANTROPOMETRICOS

PERÍODO: A CADA 4 MESES

DESENVOLVER OS FATORES l CONFERÊNCIA: APLICAÇÃO DE ENTREVISTAS
COMPLEMENTARES DA PREPARAÇÃO l E QUESTIONÁRIOS
ESPORTIVA DO ATLETA, COMO
NUTRICINAL DE SAÚDE, PSICOLÓGICA l PERÍODO: A CADA 3 MESES
E PREVENÇÃO DE LESÕES. l

@
.w

A
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9 - OBSERVAÇOES GERAIS
A Associação de Voleibol de Pato Branco acredita que o voleibol seja um meio

de inclusão social através do Projeto Esportivo "VIVENDO 0 VÓLEI'
Este projeto de parceria de entidades privadas e poder público visa

movimentar jovens e adultos a fomentar e possibilitar a prática esportiva da
modalidade

Aintenção é atender 80 jovens e adultos, que farão parte de um programa de
desenvolvimento nos centros de formação de atletas do nosso município

A iniciativa pretende incentivar os cidadãos pato branquenses a treinar nas
equipes de competição da Associação de Voleibol de Pato Branco e
consequentemente representar nosso município em competições oficiais a nível
estadual e interestadual

A evolução no esporte, não é o único objetivo do projeto, que tem como ideal
aproximar as famílias e a sociedade do esporte, fazendo com que os atletas se
afastem da ociosidade, drogas e violência, através da prática esportiva, criando
condições para que possam ter uma saúde e um convívio em busca do bem-estar.

Pelo acima exposto, solicitamos à Prefeitura Municipal de Pato Branco, o valor
de R$ 40.000,00(Quarenta mil reais), a título de Chamamento Público para o ano
de 2021, para a ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DE PATO BRANCO PRÕ-VÓLEI, tudo
conforme explanação supra, tendo sempre como base no menor preço, com
fiscalização, se necessário entender, de funcionário público municipal, com
comprometimento de prestação de contas mensal, sempre no menor prazo
possível.

Agradecermos antecipadamente pela atenção e aguardamos a aprovação
desta nossa solicitação, pois só com ações conjuntas faremos de Pato Branco uma
cidade cada vez melhor e mais humana para se viver

Atenciosa mente

ANDRÉCORRÊA BATISTA

Presidente Associação de Voleibol de Pato Branco
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ASSOCIACAO DOS BOLONISTAS DO SUDOESTE
Rua ltapuã, 3050, São Luiz

CEP: 85.504-060 - Pato Branco - PR
CNPJ: 73.657.744/0001 -57 IA.

APRESENTAÇÃO PROJ ETO

Ao
Município de Pato Branco - PR.
Chamamento Público n' 01/2021

ASSOCIACAO DOS BOLONISTAS DO SUDOESTE, devidamente inscrita no CNPJ n'
73.657.744/0001-57, com endereço na Rua ltapuã n' 3050, Bairro São Luiz, CEP:
85.504-060 na cidade de Pato Branco - PR, telefone 46. 99914-0208 por intermédio
de seu representante legal, o Sr. NEROCI ANGELO RECARCATI, portador da
Carteira de Identidade n' 2.184.443-8 e do CPF n' 374.109.629-68, vem por meio
desta, apresentar Projeto visando celebrar Termo de Fomento para transferências
voluntárias de recursos financeiros repassados pela Administração Pública, para
consecução de finalidade de interesse público, projetos esportivos para o exercício de
2021, visando à participação de atletas e equipes de exporte de formação e de
rendimento não profissional de Pato Branco, divulgando e popularizando modalidades
esportivas, promovendo a formação de equipes que viabilize aos atletas amadores
competirem nos principais eventos estaduais e nacionais, oportunizando a construção
de suas carreiras esportivas, bem como, o desenvolvimento técnico para uma
dedicação mais efetiva nos Projetos/Programas.

+

Pato Branco,14 de abrilde 2021

NEROCI ANÕÉÜÕ RECARCAT
RG: 2.1 84.443-8
CPF: 374.1 09.629-68
PRESIDENTE
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l-DADOSCADASTRAIS

Entidade: ASSOCIAÇÃO DOS BOLONISTAS DO SUDOESTE

CNPJ:73.657.744/0001-57

Endereço: Rua ltapuã,3050, Bairro São Luiz

Cantata:(046)3224 491Z

Responsável: NEROCI ANGELO RECARCATI CPF 370.109.629-68 - RG 2.184.443-8

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:0602 conta 7476-1

E-mail: mariarebonatto@hotmail.com

2 - RAZÕES DA SOLICITAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO

A Associação dos Bolonistas do Sudoeste do Paraná - ABS vem através desta solicitar
Chamamento público de recursos financeiros para a equipe de Boião de Pato Branco, feminino
e masculino, para proporcionar as equipes feminina adulta e masculino adulto da cidade de Pato

Branco - PR, acesso a prática da modalidade de Boião, elevando os níveis da infraestrutura da
equipe, desenvolvendo os atletas e o time a níveis de disputa mais altos, colocando-se em
evidência no cenário estaduais e nacional. Representação nas competições oficiais desta
modalidade, representando o Município de Pato Branco nos jogos abertos do Paraná.

PROJETO TÉCNICO 2021

TÍTULO DO PROJETO: "BOLBO PARA O FUTURO

Identificação do Projeto

As equipes de Boião Feminino e Masculino, tem por finalidade representar o município de Pato
Branco em competições oficiais e obter bons resultados, divulgando assim o esporte e o
Município

2.1 APRESENTAÇÃO DAENTIDADE

A Associação dos Bolonistas do Sudoeste -ABS, entidade sem fins lucrativos de utilidade pública,
foi fundada em 15 de outubro de 1993 e desde então representa o município em competições
oficiais e não oficiais e em 05 de novembro de 1993 se tornou uma organização sem fins
lucrativos

&
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2.1.1 OBJETIVO PRINCIPAL

Através de nossas equipes, pretendemos captar, preparar e revelar atletas na
modalidade de boião, os quais representarão o município de Pato Branco - PR nas competições
oficiais na modalidade de Boião feminino

2.1.2. MISSÃO

Obter bons resultados, divulgar o nome da cidade à nível nacional e atrair mais pessoas
para a prática deste esporte

2.1.3. PARCERIAS

A ABS atua em parceria com o Município de Pato Branco. A equipe não possu
profissionais remunerados.

2.1.4. INSTALAÇÕES

A ABS possui sede na Rua ltapuã, 3050 no Bairro São Luiz e os treinamentos são
realizados na sede e em outros municípios onde os campeonatos são disputados.

2.2 PUBLICO ALVO

Este projeto beneficiará atletas. ndependente deidade

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO A SER EXECUTADO

Com o apoio do Município as equipes participarão de campeonatos a nível Estadual e
Nacional, conforme calendário discriminado abaixo e busca novos atletas para renovação das
equipes através de treinamento aberto a comunidade tal como organizar eventos para o público
mais jovem, promover treinamentos crianças jovens e adultos da comunidade
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3.1 CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES OFICIAIS

IA.
JOGOS MODALIDADE

l-REGIONAL PARANAENSE masculino/feminino
2 JANSOPS masculino/feminino
3-TORNEIO DO VINHO BITURUNA masculino
4-BRASILEIRO DE CLUBES SENIOR SC feminino

5-JOGOS ABERTOS REGIONAL masculino/feminino
6-JOGOS ABERTOS REGIONAL masculino/feminino
7-JOGOS ABERTOS MACRO CVV masculino/feminino

8- TAÇA BRASIL DE CLUBES feminino
9-TORNEIO DA INDEPEND CVV masculino/feminino
10-FINAL CAMPEON. ESTADUAL masculino/feminino

ll-CAMP. ESTAD DE CLUBES SENIOR masculino/feminino
12-JAPS FASE FINAL masculino/feminino
13-JAPS FASE FINAL masculino/feminino

DATAS

junho a outubro
Data a ser definida

04/06 a 06/06
18/06 a 21/06

23/07 a 25/07
13/08 a 18/08
17/09 a 19/09
20/08 a 23/08

02/09 a 05/09
09/10 a 12/10

09/10 a 12/10
18/10 a 21/10
26/10 a 28/10

4. JUSTIFICATIVA

O esporte agindo como promotor da saúde, do lazer e práticas físicas, é observado desde
os tempos antigos, através das primeiras maratonas na Grécia, e com o passar do tempo, cada
vez mais se põe em evidência, onde os meios de comunicação como televisão, revistas, jornais,
nternet, ressaltam de forma crescente a sua importância na sociedade moderna.
principalmente no fator saúde

Políticas públicas e privadas de promoção do esporte atuam como agentes na melhoria da
qualidade de vida e saúde da comunidade, proporcionando que as pessoas pratiquem mais
esporte, aumentando capacidades físicas, prevenindo doenças, aumentando auto estima,
fazendo amigos, trabalhando em equipe e também aproveitando momentos de lazer e
descontração

Desde a sua criação em 1993, a ABS busca fazer a sua parte, atuando como promotora da
modalidade de boião em nossa cidade, buscando parcerias, desenvolvendo projetos, e
mantendo o boião ativo através de suas equipes.

A equipe feminina e masculino adulta sempre esteve em meio a este trabalho, mostrando
resultados significativos no esporte rendimento dos últimos anos, onde se manteve entre as
melhores equipes do Estado, chegando a obter o l9 lugar na categoria "A" dos Jogos Abertos
do Paraná 2013 em Cascavel, 2g lugar Final Estadual 2013 em Toledo, 2g lugar dos Jogos
Abertos do Paraná em 2014 em Toledo e l9 lugar Final do Estadual em 2014 em Pato Branco
e 3g lugar dos Jogos Abertos do Paraná em Francisco Beltrão em 2015, 3e lugar Final Estadual
em Mamborê 2017.Campeão do campeonato estadual de Senior 2018, Campeão Brasileiro de
Clubes Sênior 2019 (feminino), Campeão da Fase Regional do Estadual 2019 (feminino),59

lugar na Final do Estadual 2019(feminino) No angpÓe 20ZO não houvera

&
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Objetivando a manutenção e melhoria dos resultados, e a renovação e desenvolvimento da

equipe adulta feminino de nossa cidade, a ABS busca parcerias para viabilizar e operacionalizar
esta demanda, mantendo atava a equipe que serve de exemplo e incentivo para futuros atletas,
trazendo cada vez mais pessoas para a modalidade de boião e também para uma vida saudável
através do esporte

anca
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5. METAS A SEREM A ATINGIDAS

Treinamentos individuais e coletivos objetivando a melhora técnica, tática e física dos
atletas

Participação da equipe em amistosos e copas;
Participação nos Jogos Abertos do Sudoeste;

Participação nos Jogos Abertos do Paraná Divisão A e B

6. PLANO DEAPUCAÇÃO

Título do Chamamento Público: O1/2021
finalidade Participação das equipes em competições

Oficiais

R$ 40.000,00Previsão de custos

Natureza da Despesa:
Material Esportivo, Taxas Federação e Confederação, Alimentação, Contabilidade,
Hospedagem

7-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

i' parcela
2e parcela

3a parcela

4e parcela

5a parcela

6ê parcela

7g parcela

8a parcela
TOTAL

R$:

R$:

R$:

R$:

R$:

R$

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

40.000,00

Os valores deverão ser depositados mensalmente, no Banco Caixa
Federal, Agência 0602 C/C 7476-1 específica para este fim.

&
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8- TABELA DE GASTOS MENSAIS

NATUREZA CUSTO PREVISTO

Taxa Federação e Confederação
Material Esportivo
Alimentação
Contabilidade

Hospedagem
Total

R$: 3.780,00
R$: 7.000,00
R$:17.800,00
R$: 2.800,00

R$: 8.620,00
R$:40.000,00

9. OBJ ETIVO GERAL

Proporcionar aos atletas de boião feminino e masculino do Município de Pato Branco-
PR, acesso à prática de treinamentos de qualidade nesta modalidade, contribuindo para o
desenvolvimento integral dos mesmos, capacitando-os a disputar eventos esportivos e
defender o município nas mais variadas competições. Objetiva também a promoção da
qualidade de vida através do esporte, buscando melhorar capacidades físicas, intelectuais dos
praticantes, alcançando a saúde e o prazer na modalidade.

IO OBJETIVO ESPECÍFICO

Promover e incentivar a modalidade de boião
Desenvolver atletas que possam contribuir com a equipe e o município;
Participar de competições defendendo a cidade de Pato Branco;
Proporcionar momentos de lazer ao público de nossa cidade através dos jogos em casa;
Incentivar a prática de esportes resultando no aumento da saúde e consequentemente

na qualidade de vida dos envolvidos.
Colaboração dos atletas para as Olimpíadas do trabalhador e jogos municipais a serem

realizados pelo Município;
Formação de novos atletas

11 CONCLUSÃO

Considerando o acima exposto, solicitamos ao Município de Pato Branco, o valor de R$
40.000,00 jquarenta mil reaisl a título de Chamamento Público para o ano de 2021, para a
Associação dos Bolonistas do Sudoeste - ABS

weoKEá#;hCÉLO RECARCAT
p'RESIDENTE

k
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ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE PATO BRANCO - ACORPATO
Rua Verissimo Rizzi, 776, Fraron

CEP: 85.503-370 Pato Branco -PR
CNPJ: I0.750.692/000149

IA.

APRESENTAÇAOPROJETO

Ao
Município de Pato Branco - PR.
Chamamento Público n' 01/2021

ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE PATO BFRANCO - ACORPATO
devidamente inscrita no CNPJ n' l0.750.692/0001-49, com endereço na Rua
Verissimo Rizzi n' 776. Bairro Fraron, na cidade de Pato Branco Estado do Paraná,
telefone 46 9.9938-8505, por intermédio de seu representante legal, o Sr. DONLAI
CEZAR MATIELO, portador da Carteira de Identidade n' 9330900-6 e do CPF n'
046.279.269-28, vem por meio desta, apresentar Prometo visando celebrar Termo de
Fomento para transferências voluntárias de recursos financeiros repassados pela
Administração Pública, para consecução de finalidade de interesse público, projetos
esportivos para o exercício de 2021, visando à participação de atletas e equipes de
exporte de formação e de rendimento não profissional de Pato Branco, divulgando e
popularizando modalidades esportivas, promovendo a formação de equipes que
viabilize aos atletas amadores competirem nos principais eventos estaduais e
nacionais, oportunizando a construção de suas carreiras esportivas, bem como, o
desenvolvimento técnico para uma dedicação mais efetiva nos Projetos/Programas

Pato Branco,14 de abrilde 2021

DON'tÂI CEZAR MATIELO
CPF: 046.279.269-28
RG: 9330900-6

n.,,l«
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PLANO DE TRABALHO

1. DADOSCADASTRAIS

Entidade: Associação dos Corredores de Rua de Pato Branco - ACORPATO
CNPJ:l0.750.692/0001 49
Endereço: Rua Veríssimo Rizzi, 776, bairro Fraron, CEP: 85.503-370
Contato:46 9 9916-7379

Responsável: Donlai Cezar Matielo
CPF:046.279.269.28
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0602 0P: 013 Conta; 133770-4
E-mail: acorpato.social@gmail.com

2 RAZÕES DA SOLICITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

A Associação dos Corredores de Rua de Pato Branco - ACORPATO vem através desta
solicitar transferência voluntária de recursos financeiros para sua equipe, visando aporte
financeiro para custear despesas referentes a transporte para corridas de rua, uniformes entre
outros para os atletas, treinamentos, desenvolvimento de projetos que visem uma melhor
qualidade de vida para a população da cidade de Pato Branco, através da prática da corrida e
orientação. Esse é o esporte que mais cresce no mundo atualmente, devido a preferência pela
população no esporte individual sem o contato físico. A associação conta com mais de 100
associados (dados de Março/2021) associados, e apresenta crescimento anual, desde sua
criação, em razão dos benefícios à saúde que a corrida proporciona.

PROJ ETO TÉCNICO 2021

TÍTULO oo PROMETO: Diretrizes Acorpato 2021

A equipe de corredores de rua de Pato Branco tem por finalidade representar o
município em competições oficiais em níveis regional, estadual, nacional e internacional
obtendo bons resultados, divulgando assim a cidade de Pato Branco. Criar projetos visando
através da prática de corrida de rua, uma melhor qualidade de vida da população da cidade de
Pato Branco

1.1 APRESENTAÇÃO DAENTIDADE

A Associação dos Corredores de Rua de Pato Branco, também designada pela sigla
ACORPATO, fundada em 07 de fevereiro de 2009, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos e de duração indeterminado, com sede e foro a cidade e Comarca de Pato Branco
- Paraná. situada à rua Veríssimo Rizzi, 776, Bairro Fraron, CEP: 85.503-370. E uma associação
de caráter formativo-desportivo, tendo como objetivo principal a promoção, coordenação e a
divulgação de atividades ligadas ao atletismo notadamente às corrid?s de rua e caminhadas,

visando o aprimoramento técnico, cultural e hupqi?P de seus as:
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1.2 OBJETIVO
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A ACORPATO tem como objetivo principal, representar o município de Pato Branco nas
provas de corrida de rua e orientação bem como, promover, fomentar e difundir a modalidade
de atletismo e da corrida de rua entre os munícipes:

Promover: através de atividades que envolvam a população e incentive a prática
da modalidade, como: treinos coletivos, apoio técnico aos eventos de corrida
promovidos pela secretaria Municipal de Esportes, realiza eventos em datas
alusivas(dia da Mulher, día das Mães, dia dos Pais, participar do desfile de 7 de
setembro, dia das crianças. Outubro Rosa, Novembro Azulj;
Incentivar a utilização das praças esportivas e instalações próprias para a prática
da corrida e caminhada, como o Parque do Alvorecer, Pista de atletismo UTFPR,
Largo da liberdade entre outros parques existentes em nossa cidade;
Realizar mutirões para coleta de lixo nas ruas e ou estudas de Pato Branco, uma
vez que os atletas fazem uso desses locais para treinos e suas atividades diárias;
Fomentar, entre os associados e público em geral a prática da atividade física,
como fator de promoção de saúde e qualidade de vida da população;
Difundir, por meio de seus associados a modalidade de atletismo e orientação
entre a população e familiares, uma vez que nossa atividade possibilita a
participação de todas as faixas etárias, eliminando restrições com idade dos
participantes.
Utilizar os veículos de comunicação na cidade de Pato Branco e redes sociais para
divulgar os eventos a ser realizados e os resultados obtidos em provas o qual
participou

Melhorar o desempenho dos atletas associados em provas tradicionais regionais,

estaduais ou no país, divulgando assim o nome da Acorpato e consequentemente

o nome do município de Pato Branco, sendo que esta é uma meta da Acorpato

tem como meta para 2021;

> Aumentaro número de associados em 2021 para 150 atletas, tendo em vista que

hoje estamos com mais de 100 atletas jdados de Março/2021) de rendimento e
em busca de qualidade de vida;

> Levar atletas em maior número possível em provas de corrida de rua e orientação

com apoio técnico e financeiro.

Firmar parcerias com as assessorias do município de Pato Branco para fortalecer

ainda mais o esporte, aumentando assim o número de associados;

Buscar patrocinadores e apoiadores da associação para melhor atender as

necessidades dos atletas, haja visto que o custo é bastante alto para qualquer

prova que possam estar participando;

Realizar eventos de atividades físicas nas cidade vizinhas a Pato Branco,

fomentando a atividade física e visibilidade da Associação na Região Sudoeste;
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1.3 MISSÃO

b

Representar o Município de Pato Branco em competições oficiais e não-oficiais

do Paraná, incluindo, Jogos infantis, jogos escolares, jogos da Juventude e Jogos abertos

na modalidade de Atletismo, bem como nas provas oficiais de corrida de rua no âmbito

local, regional, nacional e internacional.

Buscar resultados e melhorar o desempenho dos atletas, divulgando assim o

nome da Acorpato e consequentemente do município de Pato Branco

Difundir a modalidade de corrida de rua para a população local, incentivando e

oportunizando a população do município na busca de hábitos saudáveis, bem como a

prática de atividade física regular e orientada

Obter bons resultados, divulgando o nome do município e atrair mais pessoas
para a prática deste esporte, visando uma melhor qualidade de vida a população de Pato
Branco

1.4 CUSTOS COM UNIFORMES

A Acorpato vem, por meio deste, informar que compõe um número expressivo de
associados, hoje atua com pouco mais de 100 atletas ativos de Pato Branco, visando uma
grande necessidade de uniformes, como vestuário mais comum de utilização a "camiseta
tradicional" para treino e provas a "camiseta regata" nas corridas, consequentemente existe
uma demanda para agasalhos para quando estiver em eventos fazer uso e divulgando a
Associação e o município, com os atletas utilizando o uniforme com as logomarcas da Acorpato
e da Prefeitura Municipal de Pato Branco

1.5 RANKING ACORPATO

Lançado em 2020 pela diretoria, o Ranking Acorpato é específico para a associação

seu regulamento segue abaixo:

1.5.1 Objetivo

Apoiar e incentivar nos custos de viagens e inscrições entre outras despesas há
associados da Acorpato mais bem colocados nas provas realizadas em Pato Branco, para
participar de corridas fora do município, seja dentro do estado ou fora, competindo em alto
nível com os atletas de elite

1.5.2 Missão

Obter bons resultados, divulgando a Acorpato em nível regional, estadual ou nacional

1.5.3 Regras

Os associados que estiverem em dia com a associação dever
corridas no município de Paço Branco, usando o norpre g? Acorpato
camisa da associação na coffida e no pódio.

1 11 J /
. \ Kl\.dZp
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As corridas tradicionais de Pato Branco do I' Semestre será pontuado os 6 primeiros
de cada gênero na Colocação Geral e terá a pontuação conforme tape/a O.Z. Após o
encerramento do semestre, será disponibilizado ajuda de custos para os dois primeiros atletas
de cada gênero mais bem pontuados da Acorpato para representar em duas provas oficiais
com os custos de transporte e inscrição no período do 2' semestre.

anca

Da mesma forma será para o 2' semestre de 2021 pontuando para I' semestre de
2022

A ajuda precisa ser em 2021

Provas pontuadoras em Pato Branco para o ano de 2021

I' Semestre

> SESC: 6km e 12km

> Prova de Pato Branco: 5km e IOkm

2' Semestre

Mater Dei Night Run: 5km e IOkm
Evolua: 5km

Unimed: (Distância a definirá
Meia Maratona de Pato Branco: 7km e 21km

Tabela de pontuação

Obs.: Em virtude da pandemia COVID-19, que ocorreu durante todo o ano de 2020, não
ocorreu as provas citadas acima e, continua no ano de 202]., sem previsão de retorno as
provas de corrida de rua, os resultados para o Ranking será considerado do ano de 2019.

1.5.4 Valores e Prazos

A ajuda será conforme abaixo para cada participação

V' Transporte no valor máximo de R$300,00
V' Inscrição no valor máximo de R$150,00
v' Despesas com exames laboratoriais.

O atleta que tem direito a receber a ajuda deverá comunicar ao presidente vigente da
associação no prazo de 2 meses de antecedência a prova alvo que participará, formalizando via
e-mail para êçQrpatosQçjd;@gmail.com, caso não tenha interesse ao benefício, deverá
formalizar no prazo acima para dar oportunidade aos demais ranqueados da associação, caso

não comunique, outros perderam a oportunidade, seguigil13qos demai:

4

/

Colocação Gera Pontos
I' Colocado da Acorpato 10
2' Colocado da Acorpato 8

3' Colocado da Aco rpato 6

4' Colocado da Acorpato 1 4
5' Colocado da Acorpato 1 3
6' Colocado da Acorpato 2
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1.5.s Reembolso

O atleta deverá enviar no e-mail acorpato.social@gmail:mm, no prazo de 5 dias úteis
após a prova os comprovantes o qual tem direito para poder ressarcir o valor e informar como
pretende receber.

.x

FEVEREIRO

Data:07/02/2021
Evento: 12' Aniversário da Acorpato
Local: Pato Branco - PR

Treino de 12 km com percurso livre para os atletas
MARÇO

CALENDÁRIO DASPROVAS

ABRIL

MAIO
Doação de sangue. plasma e plaquetas

Data:01/05/2021
Prova: Desafio 42km(Equipes de 4 à 8 atletas entre as 6hrs até 16hrs para concluir)
Local: Pato Branco - PR

Tema: Mobilizar os atletas para a atividade física

Data: 16/05/2021
Prova: 7e DESAFIO ROTA DO VINHO
Local: Bituruna - PR

Percurso: 5km/ 16km/ Revezamento 16KM

Doação de sangue. plasma e plaauetas
JUNHO

Data: 06/06/2021
Prova: 13' Meia Maratona das Cataratas
Local:Foz dolguaçu - PR
Percurso: 21km / 8km

Data: 13/06/2021
Evento:Junho Branco
Local: Pato Branco - PR

Tema: Treino Coletivo para prevenção do uso das Drogas

Data:18 a 21/06/2021

Fase Regional dos Jogos da Juventude - JOJUP'S
Local: Dois Vizinhos - PR

Prova: Atletismo de Pista

Data:25,26 e 27/06/2021
Prova: 3P DESAFIO FETO CARRER0 2021
Local: Penha-SC
Percurso: 5km, IOkm, 21km
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Data; 11/07/2021
Pista de Orientação
Local: Pato Branco - PR

Tema: Divulgar o esporte na comunidade

Data: 11/07/2021
Prova: 96e Corrida de São Silvestre
Local: São Paulo - SP

Percurso: 15km

AGOSTO

Data:22/08/2021
Prova: MEIA MARATONA DE CHAPEC0 2021
Local: CHAPECO - SC

Percurso: 5km / IOkm / 21km

Data:29/08/2021
Prova: MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIPA 2021

Local: Florianópolis - SC

Percurso: 42km / 21km / IOkm

SETEMBRO

Data; 07/09/2021

Trabalho voluntário, cometa de lixo na BR, principal local de treinos dos atletas
Local: Pato Branco - PR

Tema: Preservação do Meio Ambiente

Data: 12/09/2021
Prova: le MARATONA DE PONTA GROSSA
Local: Ponta Grossa - PR

Percurso: 5km/ 10km/ 21km/ 42km

Data: 26/09/2021
Prova: 13e Maratona Internacional de Foz do lguaçu - SESC-PR
Local:Foz dolguaçu - PR
Percurso: 42Km Solo e Revezamento/ ll,Skm

OUTUBRO

Data: lO/l0/2021
Evento: 21 Corrida Outubro Rosa
Local: Pato Branco - PR

Tema: Prevenção do Câncer de Mama

Data;23/10/2021
Prova: Zariff Night Run ll
Local: Francisco Beltrão - PR

Percurso: 6km
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Data:24/10/2021
Prova: MEIA MARATONA DE POMERODE 2021
Local: POMERODE - SC
Percurso; 6km / 21km

Data:02 e 03/10/2021
Prova: RIO DO RASTRO MARATHON 2021
Local: SERRA DO RIO DO RASTRO - SC
Percurso; 25km / 42km

NOVEMBRO

Data: 14/11/2021
Evento: 29 Desafio Novembro Azul
Local: Pato Branco - PR

Tema: Prevenção a Saúde do homem

Data:21/11/2021
Prova: MARATONA INTERNACIONAL DE CURITIBA
Local: CURITIBA - PR

Percurso: 42Km Solo e Revezamento/ 10km/ 5km

Durante os meses de Abril até final de Maio será realizado no grupo divulgação e
trabalhando na motivando aos associados para a doação de sangue, plasma e plaquetas,
trabalhando com quem já pegou o COVID-].9 e demais pessoas

Tirando fotos com a camisa da associação e divulgando nas redes sócias.

JUSTIFICATIVA

O esporte agindo como promotorda saúde, do lazere práticas físicas, é observado desde

os tempos antigos, através das primeiras maratonas na Grécia, e com o passar do tempo, cada

vez mais se põe em evidência, onde os meios de comunicação como televisão, revistas, jornais
e internet ressaltam de forma crescente a sua importância na sociedade moderna.
principalmente no fator saúde

Políticas públicas e privadas de promoção do esporte atuam como agentes na melhoria

da qualidade de vida e saúde da comunidade, proporcionando e viabilizando a prática de

esportes, e contribuindo para a melhora da qualidade de vida e mudança de hábitos saudáveis

das pessoas, atuando na prevenção de doenças, na melhora da autoestima e na construção de

uma sociedade melhor, incentivando os laços fraternos de amizade e o trabalho em equipe,
desenvolvendo e incentivando o esporte como fator motivacional de melhora na qualidade de
vida e bem estar social. ©

A ACORPATO, desde sua fundação, participa de provas de

promovendo a corrida de rua em nosso município. A ACORJ?39ri

atuando como promotora da modalidadelcorrida de rua em nÉgéa/
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desenvolvendo projetos, apoiando as iniciativas do poder público e privado nas ações que
ocorrem em nossa cidade promovendo uma melhora na saúde da população.

8
} ronco

A ACORPATO atua na auxilio das pessoas que ingressam na prática da corrida de rua,

tem parceria com o grupo Correndo pela Vida da SOS Vida, ajudando com calçados, camisetas,

treinos coletivos arrecadando alimentos e agasalhos, ajudando em inscrições de provas de rua

A Acorpato não cobra anuidade das pessoas envolvidas nesse projeto bem como os atletas de

baixa renda, ajudando e apoiando nesse esporte, bem como integra e faz acompanhamento de

seu desempenho e socialização junto a seus membros, também valoriza o alto rendimento,

através de ranking dos seus associados auxiliando nos custos de inscrição e logística quando
representam a cidade e associação em grandes provas Nacionais e Internacionais, e desenvolve

um projeto paralelo na Corrida de Orientação, participando de Circuitos Estaduais, Nacionais e

Internacionais representando o município de Pato Branco, atualmente bicampeão do interior
do Paraná

A ACORPATO promove treinos coletivos para associados e não associados,

envolvendo toda a população interessada na modalidade de corrida de rua, divulgando

a data e local de treinos nas mídias locais e em redes sociais, os treinos são abertos a

toda população do município de Pato Branco. Em 2021, realizaremos treinos coletivos

ou ações sociais no segundo final de semana de cada mês, salvo quando não houver

provas oficiais, cuja data será alterada para outro dia do mesmo mês, proporcionando

o início e continuidade da prática da corrida de rua para aqueles que estão ingressando

na modalidade. Percebemos com isso, o aumento da prática e o aumento do número de

adeptos e simpatizantes pela corrida de rua, consequentemente ganhamos visibilidade

e cada vez mais as pessoas possam ter acesso ao esporte e visualizar a importância do

esporte na saúde da população. Desta forma, a ACORPATO contribui consideravelmente

para a democratização do esporte e acesso a todos, construindo um município que
oferece ESPORTE PARA TODOS.

A Acorpato possui um projeto de Ranking para o atletas da associação,

pontuando em provas tradicionais de Pato Branco e apoiando em ajuda de custos nas

nscrições e transporte para demais provas nacionais, a fim de representar a associação

e o município de Pato Branco com bons resultados fora da cidade, mantendo alguns
atletas de alto rendimento nesse esporte que mais cresce no mundo

PLANO DE APLICAÇÃO
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PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa Custos Previstos

Hospedagem R$ 2.000,00

Uniformes de treinamento R$ 8.000,00

KS 2.000,00Materiais Esportivos

Contabilidade R$ 2.000,00

Exames laboratoriais

Custo Mensal do Plano

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

lg parcela R$ 1.875,00
2g parcela R$ 1.875,00
3e parcela R$ 1.875,00
4ê parcela R$ 1.875,00
5i parcela R$ 1.875,00
6e parcela R$ 1.875,00
7e parcela R$ 1.875,00

8e parcela R$ 1.875,00

R$ 1.000,00

R$ 15.000,00

Os valores deverão ser depositados mensalmente, no Banco Caixa Económica Federal Conta
Corrente 133770-4, Agência 0602 0P 013 específica para este fim

Pato Branco, 12 de abrilde 2021

Donlai Cezar Matielo
Presidente da ACORPATO

#
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PREFEITURA iqUNICIPAL DE PATO BRANCO ESTADO DO

PARARIA SERVIÇOS DE EXPEDIENTE/PROTOCOLO

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

NUMERO DO PROCESSO:431924

Assunto : SEC ESP E LAZER

Subassunto: SOLICITAÇÃO FAZ
No. Processo : 431924
Data Processo : 15/04/2021
Requerente : ASSOCIAÇÃO PATOBRANQUENSE DE BOCHAS
Fone : 99712205
Identificador de processo (Internet) ; BG4337F
Súmula

Assinatura do Requerente

PATO BRANCO - PARANÁ

HORA DO PROTOCOLO :1].:05:08

Agora você pode acompanhar seu Protocolo pela Internet acesso
www:.paEabror)ÇQ,pr goy:br no link Protocolo On-lhe
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ASSOCIAÇÃO PATOBRANQUENSE DE BICHAS
Rua Natalia Vicente Pereira, n' 70, Vila Esperança

CEP, 85.503-1 00 - Pato Branco-PR
CNPJ: 09.943.940/0001 -99

APRESENTAÇÃO PROJETO

Ao
Município de Pato Branco - PR.
Chamamento Público Ro 01/2021

ASSOCIAÇÃO PATOBRANQUENSE DE BOCHAS, devidamente inscrita no CNPJ no
09.943.940/0001-99, com endereço na Rua Natalia Vicente Pereira. 70. Vila
Esperança, CEP, 85.503-100, na cidade de Pato Branco Estado do Paraná, telefone
46 99925.6119 por intermédio de seu representante legal, o Sr. VALMIR TASCA
portador da Carteira de Identidade n' 4.445.196-4 e do CPF n' 740.973.779-49 vem
por meio desta, apresentar Prometo visando celebrar Termo de Fomento para
transferências voluntárias de recursos financeiros repassados pela Administração
Pública, para consecução de finalidade de interesse público, projetos esportivos para o
exercício de 2021 , visando à participação de atletas e equipes de esporte de formação
e de rendimento não profissional de Pato Branco, divulgando e popularizando
modalidades esportivas, promovendo a formação de equipes que viabilize aos atletas
amadores competirem nos principais eventos estaduais e nacionais, oportunizando a
construção de suas carreiras esportivas, bem como, o desenvolvimento técnico para
uma dedicação mais efetiva nos Projetos/Programas

Por ser Expressão da verdade, firmo a presente Declaração

Pato Branco.14 de abrilde 2021

RG: 4z445.196-4
CPF:740.973.779-49
Presidente
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PLANO DETRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

Entidade: Associação Patobranquense de Bichas

Nome Fantasia: Associação de Bolhas Vila Nova

CNPJ: 09.943.940.0001/99

Endereço: Rua Natalia Vigente Pereira n.'70 bairro Vila Esperança

Cep: 85503-100

Contato: (046) 99971-2205

Responsável Presidente: Valmir Tasca

E-mail: tasca5522@gmail.com

CPF: 303.998.409-82

2.

A Associação vem através de esta solicitar transferência voluntária para

execução do prometo "Bocha uma visão de futuro". que vem proporcionar a equipe

masculina adulta da cidade de Pato Branco-PR, aceso a prática da modalidade

de bicha. elevando os níveis de infraestrutura da equipe. desenvolvendo os
atletas e o time a níveis de disputa mais altos. colocando-se em evidência no
cenário estaduale nacional

2.IPROJETOTÉCNICO

Título do Projeto: "Bocha uma visão de futuro

Identificação do Projeto

A Associação de Bichas Vila Nova, tem por finalidade fortalecer os
associados no âmbito de sua jurisdição mediante a organização e gerencia da

equipe de bicha adulta masculina, e tem como meta principal fomentar a prática

esportiva no município de Pato Branco, através da modalidade de Bocha

executando o Projeto Esportivo: "Boga:jÀ.bMA VISÁQ-QE FUTURO"

P À
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2.2APRESENTAÇÕES DAENTIDADE

Somos uma associação promotora da modalidade de Bolha Masculina

denominada de Associação de Bichas Vila Nova, sem fins lucrativos. fundada
em 07 de julho de 2008. Atualmente temos sede em Pato Branco - PR e os
treinamentos são realizados no Clube Pinheiros

.A

2.2.1 - OBJETIVO PRINCIPAL: através de nossas equipes, pretendemos

captar. preparar e revelar atletas na modalidade de bolha. os quais
representarão o município de Pato Branco -- PR nas competições oficiais na
modalidade de bolha masculina

2.2.2 - MISSÃO: Preparar atletas para defender o município de Pato Branco
em todas as competições oficiais. levando as equipes a níveis estaduais e
nacionais

2.2.3 - PARCERIAS: A Associação de Bichas Vila Nova, atua em parceria com

a Prefeitura Municipal de Pato Branco. Secretaria de Exporte. lazer, juventude e
idoso

2.2.4 - PUBLICO ALVO: O Projeto beneficiará toda a comunidade de atletas

de bocha masculina acima de 17 anos. que julgam estar aptos a prática de
treinamentos e jogos

3.

Investimento na infraestrutura geral da equipe. elevando através de

treinamentos a qualidade técnica, tática e física dos atletas, proporcionando uma

maior vivência no esporte, através de amistosos e jogos. buscando o
desenvolvimento da equipe, que por sua vez defenderá o município em eventos
esportivos objetivando sempre trazer os melhores resultados, e também dar uma

opção a população da cidade ao prestigiar jogos das equipes em casa.
fomentando a modalidade e a qualidade de vida através do exporte

a &
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3 1 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO A SER EXECUTADO

O esporte agindo como promotor da saúde, do lazer e práticas físicas. é

observado desde os tempos antigos, através das primeiras maratonas na Grécia.

e com o passar do tempo. cada vez mais se põe em evidência, onde os meios
de televisão. revistas, jornais, internet, ressaltam de forma crescente a sua
importância na sociedade moderna. principalmente no fator saúde

Políticas públicas e privadas de promoção do exporte atuam como

agentes na melhoria da qualidade de vida e saúde da comunidade.

proporcionando que as pessoas pratiquem mais esporões. aumentando

capacidades físicas. prevenindo doenças. aumentando autoestima. fazendo

amigos, trabalhando em equipe e também aproveitando momentos de lazer e
desconcentração.

Desde a sua criação em 2008, a Bicha busca fazer a sua parte, atuando

como promotora da modalidade em nossa cidade, buscando parcerias
desenvolvendo projetos. e mantendo a bicha atava

A equipe masculina adulta sempre esteve em meio a este trabalho

mostrando resultados significativos no exporte rendimento ao longo dos anos.
onde se manteve entre as melhores equipes do estado.

Objetivando a manutenção e melhoria dos resultados, e a renovação e

desenvolvimento da equipe adulta masculina de nossa cidade, a Associação
busca parcerias para viabilizar e operacionalizar esta demanda, mantendo ativa

a equipe que serve de exemplo e incentivo para futuros atletas, trazendo cada

vez mais pessoas para a modalidade da bicha e também para uma vida
saudávelatravés do esporte
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3.2 METAS A SEREM ATINGIDAS

Treinalmentos individuais e coletivos objetivando a melhora técnica. tática e física

1) -Participação da equipe em amistosos maio/2021 a novembro/2021

2) - Participação no Campeonato Estadual maio a novembro/2021
(Equipe representando município)

3) Participação nos Campeonatos Brasileiros GPB Brasil maio/2021
Seletiva cidade de Chopinzinho-Pr e fase final Chapeco-Sc
(Equipe representando município)

4) Parteipaç=o notando município) Paraná Fase Regional junho/julho 2021

(Equipicipap==snotando A unios do Sudoeste agosto. setembro e outubro 2021

3-3ETAPAS DA EXECUÇÃO DO OBJETO

O projeto será encaminhado ao poder público no ano de 2021. aprovado
e sancionado pelo executivo do município. estaremos dando início aos
treinamentos

As atividades iniciam em maio de 2021 e terminam em novembro de 2021

lg ihilHÊldU:;::=uu},,=::
Indivídua

Duplasl
Triosl
Equipesl

4
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3.4VALOREDESTINO DA APUCAÇÃO

3.5CRONOGRAMA DEDESEMBOLSO

n' 621 1-9, Agência 0602 do Banca Caixa Económica Federal de Pato Branco

especifica para este fim

3.ÕPLANO DEAPUCAÇÃ0

Natureza da Despesa

Alimentação
Uniforme de Treinamento

Contabilidade

Taxas da Federação e Confederação
Hospedagem

Material Esportivo
Custo Mensal do Plano

Custos Previstos
R$ 6.000,00

R$ 4.500,00

R$ 2.000,00

R$ 2.500,00

R$ 3.500,00

R$ 1 .500,00

R$ 20.000,00

r

laPARCELA R$
2' PARCELA
3apARCELA R$ 2.500.00
4;PARCELA R$ 2.500.00
5apARCELA R$ 2.500.00
6a PARCELA R$ 2.500.00
7aPARCELA R$ 2.500.00
8; PARCELA R$: 2.500.00

   
   
 

Título da Transferência: Chamamento Público n1/2n21 l f

Finalidade:  
Previsão de Custos: R$ 20.000.00 f Vinte mil rnain\  
Natureza da Despesa: Alimentação , Uniformes de

Treinamento, Contabilidade. taxas
Federação e Confederação,
material esnortivo. hosnedaaem  



QB:!E11Scg.gERALQg.EB9,JETO ' es

Proporcionar aos atletas de bolha masculino do Município de Pato Branco ,

PR. acesso a prática de treinamentos de qualidade nesta modalidade

contribuindo para o desenvolvimento integral dos mesmos, capacitando-os a

disputar eventos esportivos a e defender o município nas mais variadas

competições. Objetiva também a promoção da qualidade de vida através do

exporte, buscando melhorar capacidades físicas, intelectuais e sociais dos
praticantes, alcançando a saúde e o prazer na modalidade

aZIa
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Promover e incentivar a modalidade de bicha:

Desenvolver atletas que possam contribuir com a equipe e o municípios
Participar de competições defendendo a cidade de Pato Branca

Proporcionar momentos de lazer ao público de nossa cidade através dos jogos
em casal ' '

Incentivar a pratica de esportes resultando no aumento da saúde e
consequentemente na qualidade de vida dos envolvidos

6- Bege!:!AP9â.EgEEBADos

A Associação de Bolhas Vila Nova acredita no alcance dos objetivos aqu
traçados, proporcionando melhoras em várias esferas da comunidade local.

Este projeto de parceria de entidades privadas e poder público visam
movimentar o esporte, possibilitando o aumento da qualidade de vida através da
saúde e do bem-estar

A iniciativa pretende aumentar o nível da equipe de bolha adulta

masculina, buscando cada vez mais resultados positivos dentro e fora das
quadras

7. ÇQNÇLUSÃO

Pelo acima exposto. solicitamos à Prefeitura de Pato Branco. o valor de

R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), a título de Chamamento Público para o ano de

2021, para a Associação de Bichas Vila Nova, tudo conforme explanação,
subvenção está a ser executada sempre cog-base no medo( preço, com
fiscalização. se necessário entender. de fu@@ Público/TJnicipat, com

A
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comprometimento de prestação de contas mensal. sempre no menor prazo
possível.

Agradecemos antecipadamente pela atenção que for a nós dispensada, e

esperamos a aprovação desta nossa solicitação. pois só com ações conjuntas
faremos de Pato Branco uma cidade Modelo na modalidade de bicha

mostrando cada vez mais a força esportiva de nossa cidade

anca
oes

Atenciosamente

Pato Branco,12 de abrilde 2021

Presidente Associação Vila Nov;'ãê'rocha
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PREFEITURA rquF1lCIPAL DE PATO BRArqCO ESTADO DO
PARARA SERVIÇOS DE EXPEDIENTE/PROTOCOLO

COMPROVANTE DEPROTOCOLO

NUMERO DO PROCESSO: 431932

Asse.,!nto : SEC ESP E LAZER
Subassunto: SC)LICITAÇÃO FAZ
No. Processo : 431932
Data Processo ; 15/04/2021
Requerente : ASSOC. PATOBRANQ. DE FUTSAL FEMININC)
Fone : 32254701
Identificador de processo (Internet) : 18L5863
Súmula

Assinatura do Requerente

PATO BRANCO -PARANA

HORA DO PROTOCOLO :11:21:46

Agora você pode acompanhar seu Protocolo pela Internet acesse
WWW:pBIQbrõRÇQ:pt,gQv:br no link Protocolo On-linfa
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ASSOCIACAO PATOBRANQUENSE DE FUTSAL FEMININO - APFF
Rua Arariboia, 282 Ap. 701, Centro
CEP: 85.501.262 Pato Branco - PR

CNPJ: 19.287.097/0001-93

APRESENTAÇÃO PROJETO

Ao
Município de Pato Branco - PR.
Chamamento Público Ro 01/2021

ASSOCIACAO PATOBRANQUENSE DE FUTSAL FEMININO - APFF, devidamente
inscrita no Ro CNPJ: 19.287.097/0001-93 com endereço na Rua Arariboia, 282, Ap.
701. Centro. CEP: 85.501.262 na cidade de Pato Branco - PR. telefone 46. 99972-
3841por intermédio de seu representante legal, o Sr. Vitalino Franzoni Junior portador
da Carteira de Identidade n' 4426872-8 e do CPF n' 797.561.749-22, vem por meio
desta, apresentar Prometo visando celebrar Termo de Fomento para transferências
voluntárias de recursos financeiros repassados pela Administração Pública, para
consecução de finalidade de interesse público, projetos esportivos para o exercício de
2021, visando à participação de atletas e equipes de esporte de formação e de
rendimento não profissional de Pato Branco, divulgando e popularizando modalidades
esportivas, promovendo a formação de equipes que viabilize aos atletas amadores
competirem nos principais eventos estaduais e nacionais, oportunizando a construção
de suas carreiras esportivas, bem como, o desenvolvimento técnico para uma
dedicação mais efetiva nos Projetos/Programas

Pato Branco,14 de abrilde 2021

Víiãíinb.IRránzoni Junior
RG: 54'â26872-8
CPF: 79y.561 .749-22
Presidente
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PLANODETRABALHO

l.DADOSCADASTRAIS

Entidade: Associação Patobranquense de Futsal Feminino
CNPJ 19.287.097/0001-93

Endereço: Rua Araribóia, 282 - Apto 701 Bairro Centro, CEP 85501262

Contato:(cel.) 46 99972-3841

Responsável: Vitalino Franzoni Junior CPF: 797.561.749-00

Banco: Caixa Económica Federal - Agencia: 0602 Conta: 70íu-9

E-mail: lucianopontes25@gmail.com

2 - RAZOES D rNTARIA

A Associação Patobranquense de Futsal Feminino, vem através de esta
solicitar transferência voluntária para execução do prometo "PATO BRANCO
FUTSAL FEMININO", o qual vem proporcionar as crianças e adolescentes em
situação de risco pessoal e social do Município de Pato Branco-PR, acesso à
prática de esportes, contribuindo para o desenvolvimento integral dos
mesmos, capacitando-os a lidar com suas necessidades, desejos, expectativas
de forma que possa desenvolver competências técnicas sociais e
comunicativas; contribuindo, também, para formação da cidadania, criando
obrigações, estimulando a personalidade intelectual e física bem como
oferecendo chances reais de integração e inserção social, afastando-os das
drogas e violência, ensinando-os valores éticos morais, reduzindo a evasão
escolar e estimulando a autoestima e melhorando a qualidade de vidas dos
mesmos

PROIETOTECNICO

Título do Prometo 'PATO BRANCO FUTSAL FEMININO

Identificação do Projeto

A Associação Patobranquense de Futsal Feminino, tem por finalidade
fortalecer os associados no âmbito de sua jurisdição mediante a organização
e gerência de escolinhas de futsal e equipes de competição, tem como meta
principal fomentar a prática esportiva no município de Pátio:branco através da

«@ #
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modalidade de Futsal, executando o Prometo Social Esportivo: "PATO BRANCO
FUTSAL FEMININO"

2.1-APRESENTAÇÕESDAENTIDADE

Somos um Centro de pratica do futsal feminino, denominada de Associação
Patobranquense de Futsal Feminino, sem fins lucrativos, fundada em lg de
Novembro de 2013. Com sede em Pato Branco - PR.

2.1.1 0B)ETIVO PRINCIPAL: através de nossas escolas de futsal
pretendemos captar, preparar e revelar atletas na modalidade de futsal, os
quais representarão o município de Pato Branco-PR nas competições oficiais
na modalidade de futsal.

2.1.2 - MISSÃO: Revelar atletas de futsal para clubes parceiros e contribuir
para a formação de futuras jogadoras de futsal e consequentemente atuar na
transformação de suas realidades sócio - educativas no âmbito social.

2.1.3 - PARCERIAS: A Associação Patobranquense de Futsal Feminino atua
em parceria com a Prefeitura Municipal de Pato Branco, Secretaria de Esporte
e Lazer de Pato Branco

2.1.4 - A equipe de profissionais da Entidade é composta de: l Coordenador
administrativo, l supervisor, 4 professores/estagiários de educação física.
Fica a cargo da Diretoria da entidade o trabalho voluntário, que atuam nos
eventos promocionais.

2.1.5 - INSTALAÇÕES: A APFF tem sua sede na Rua Arariboia, 282, apto 701
bairro Centro, cidade de Pato Branco.

2.2 PUBLICO ALVO

O Projeto beneficiará crianças, jovens e adultos na modalidade de futsal
feminino nas faixas etárias de 09 aos 40 anos

w.ü q
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Proporcionar a crianças, adolescentes e adultos, em situação de risco
pessoal e social do Município de Pato Branco-PR, acesso à prática de esportes.
contribuindo para o desenvolvimento integral dos mesmos, capacitando-os a
lidar com suas necessidades, desejos, expectativas de forma que possa
desenvolver competências técnicas sociais e comunicativas; contribuindo.
também, para formação da cidadania, criando obrigações, estimulando a
personalidade intelectual e física bem como oferecendo chances reais de
integração e inserção social, afastando-os das drogas e violência, ensinando-
os valores éticos morais, reduzindo a evasão escolar e estimulando a
autoestima e melhorando a qualidade de vidas dos mesmos.

(3.1) JUSTIFICATIVA E OBJETO A SER EXECUTADO

Como todos os municípios do Brasil, os problemas sociais vêm se

agravando tendo em vista o desemprego crescente o que deixa a população

em situação de vulnerabilidade social aumentando as demandas por serviços

públicos que venham amenizar tal problemática

Cabe aqui destacar a situação da infância e adolescência que nesse

contexto social desfavorável sofre com os desarranjos familiares e em

decorrência disso ficam expostos aos fenómenos da negligência, maus tratos

abandono familiar, violências sexuais, evasão escolar, consomem drogas

trabalho infantil, envolvimento em ates infracionais e outras situações de

violação de direitos fundamentais.

Destaca-se que, embora, haja uma, melhora pontual, no que diz às

ofertas de serviços sociais públicos, estes programas ainda não superaram tais il$}



situações, persistindo, no município estes fenómenos, constituindo-se um dos

principais desafios a serem enfrentados na atualidade. tX

9c.
5

O prometo visa buscar o apoio financeiro para a formação das escolinhas

e equipes de Pato Branco Futsal Feminino, que ao longo dos anos vem se

mantendo com poucos recursos, vem também propor uma renovação da

modalidade Futsal Feminino, para que possa ter seu espaço cativo a nível

regional,estaduale nacional.

Nesse sentido é que a Associação Patobranquense de Futsal Feminino,

vem propor, financiamento do PROJETO "PATO BR.'INCA FUTSHI, FEM/NONO"

voltado para atender as crianças, jovens, adolescentes e desportistas de nossa

cidade.

Trata-se de uma proposta que vem oferecer aos mesmos acessos a

prática de esporte na modalidade de futsal, e ao mesmo tempo busca a

formação de equipes competitivas para os Jogos Oficiais do Paraná, Jogos

Oficiais da região sudoeste do Paraná, competições da Federação Paranaense

de Futebol de Salão e Liga Nacional de Futsal Feminino.

O PROJETO "PATO BRANCO FUTSAL FEMININO"

sem dúvida, é de extrema relevância social para a comunidade e para os

beneficiários uma vez que proporcionará aos mesmos a criação de novas

opções de vida, criando condições de superação das dificuldades, servindo

como alternativa para afastar-se das drogas e criminalidade, o mesmo

\.\.@© 4
#
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, tamnem, para fortalecer as características positivas priorizando

valores construtivos como: companheirismo, auto controle, respeito às regras, \A

auto superação, e controle dos impulsos negativos e agressividade.

6

contribuirán

Outra característica do projeto é que vem contribuir para redução da evasão

escolar e repetência, melhorando os níveis de concentração. Visa, ainda, a

troca de informações, capacitação, formações de novos valores, mudanças de

comportamento desenvolvendo a personalidade e possibilitando formas

diferenciadas de reflexão e ação

No campo da saúde, o projeto possibilitará a potenciação e preservação

das capacidades físicas, emocional e psicossocial melhorando a qualidade de

vida, influenciado na formação da autoestima, credenciando para uma melhor

ação produtiva e participação na sociedade

3.2 METAS A SEREM ATINGIDAS

Pretender beneficiar 220 crianças, jovens e adultos do sexo FEMININO
retirando-os definitivamente da situação de risco pessoal e social em aue se
encontram, sendo

ESCOLINHAS SOCIAIS:

25 Crianças na faixa etária de 9 a ll anos;

25 Crianças na faixa etária de 12 a 13 anos;

25 Crianças na faixa etária de 14 a 15 anos;

25 Crianças na faixa etária de 16 a 17 anos

4 ®
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EQUIPES DE COMPETIÇÃO '''e$

.5 Crianças na faixa etária de 9 a ll anos; IX

15 Crianças na faixa etária de 12 a 13 anos;

10 Crianças na faixa etária de 14 a 15 anos;

20 Jovens na faixa etária de 16 a 17 anos;

10 Jovens na faixa etária de 18 a 20 anos;

20 Adultos na faixa etária acima de 20 anos.

Todos os beneficiários deverão estar matriculados e frequentando ambiente
escolar, e ainda cumprir com as exigências escolares.

7

3-3ETAPASDAEXECUÇÃ0 DO OBJETO

0 projeto será encaminhado ao poder público no de 2021, e após

aprovado e sancionado pelo executivo do município, estaremos divulgando

nas escolas e indicando os locais para inscrições e treinamento. No dia

O1/03/2021 começarão as inscrições, divulgação e captação de alunas nas

escolas dos determinados bairros, e os treinamentos terão seu início no dia

15/04/2021.

As atividades iniciam em maio/2021 e terminam na segunda quinzena

de novembro de 2021, sendo então concedido férias aos alunos.

Á «
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CRONOGRAMAPARAOANO

Abril
Início dos treinamentos de equipes.
Maio
Continuação dos treinamentos.
Início da Liga Nacional de Futsal Feminino (Adulto).
Início da Chave Ouro do Paranaense Adulto Feminino

Junho
Continuação dos treinamentos.
Início das Taças Paraná sub 17 e sub 20.
Continuação da Chave Ouro do Paranaense Adulto Feminino.
Início da Liga Nacional de Futsal Feminino (Sub 20).
Continuação da Liga Nacional de Futsal Feminino CAdulto).
2a Copa Pato Branco de Futsal Feminino Categorias de Base

Julho
Continuação dos treinamentos.
Continuação da Chave Ouro do Paranaense Adulto Feminino
Amistosos nas outras categorias.
Festival categorias sub 13, e sub 15.

Agosto
Taça Brasil de Futsal Adulto Feminino
Continuação da Chave Ouro do Paranaense Adulto Feminino.
Continuação de treinamentos nas categorias sub 15 fem. e todas mas
la Copa Internacional de Pato Branco Futsal Feminino Adulto

Setembro
Continuação da Chave Ouro do Paranaense Adulto Feminina
Participação em competições Regionais preparatórias.
Realização de amistosos.

Outubro
Continuação da Chave Ouro do Paranaense Adulto Feminino
Continuação dos treinamentos.
Realização de amistosos.

Novembro
Continuação da Chave Ouro do Paranaense Adulto
Continuação dos treinamentos.
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Início Taça Paraná Sub 17 e sub 20.
Amistosos nas outras categorias.
Início Taça Paraná Sub 17 femininos
Início da Liga Nacional de Futsal Feminino (Adulto)

3.4 PLANO DEAPLICAÇAO

Título
Transferência
Voluntária:
Finalidade:
Previsão de Custos:
Natureza da
Despesa:

Esportiva
R$ 125.000,00 (Cento e Vinte Cinco mil reais
Alimentação Uniformes de Treinamento, Material
Esportivo, Contabilidade, Taxas Federação e
Cona

Natu reza da Despesa

Alimentação
Uniformes de Treinamento

Material Esportivo

Contabilidade

Taxas Federação e Confederação

Custos Previstos
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

8.000.00

55.000.00

5.000,00

3.600,00

19.775,00

Hospedagem

Equipe Técnica
Custo Mensal do Plano

8.825.00

24.800.00

125.000,00

3.S CRONOGRAMA DE DÉiEMBOLSO

w,h
®
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Os valores supra deverão ser depositados mensalmente, na Conta Corrente ng
7018-9, Agência 0602 da Caixa Económica Federal de Pato Branco, específica
para este fim.

Proporcionar as crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e
social do Município de Pato Branco-PR, acesso à prática de esportes,
contribuindo para o desenvolvimento integral dos mesmos, capacitando-os a
lidar com suas necessidades, desejos, expectativas de forma que possa
desenvolver competências técnicas sociais e comunicativas; contribuindo.
também, para formação da cidadania, criando obrigações, estimulando a
personalidade intelectual e física bem como oferecendo chances reais de
integração e inserção social, afastando-os das drogas e violência, ensinando-
os valores éticos morais, reduzindo a evasão escolar e estimulando a
autoestima e melhorando a qualidade de vidas dos mesmos.

5.1 - 0BJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover e incentivar o esporte e a alta estima das crianças
adolescentes;

)ovens e

Contribuir para o bom andamento das atividades esportivas e educacionais

Propiciar uma ação integrada junto às escolas e a sociedade

A Associação Patobranquense de Futsal feminino aposta alto no futsal
como meio de inclusão social executando o Prometo Social Esportivo "PATO
BRANCO FUTSAL FEMININO

Este prometo de parceria de entidades privadas e poder público visa
movimentar crianças, jovens, adolescentes e possibilitar um ajuste delas à
sociedade.

A intenção é atender 1000 crianças, jovens e adolescentes, que farão
parte de um programa de desenvolvimento nos ce

da Associação Patotllpnquense de Futsal Feminin

W



225
11

anca

A evolução das meninas, contudo, não é a única meta do prometo,

idealizamos tirar a criança da rua e a rua da criança, fazendo com que os
adolescentes se afastem da ociosidade, drogas e violência, através da pratica
esportiva, criando condições para que possam ter um futuro melhor.

Z:CONCLUSÃO

Pelo acima exposto, solicitamos à Prefeitura Municipal de Pato Branco,
o valor de R$ 125.000,00 (Cento e Vinte Cinco mil reais) a título de
Chamamento Público para o ano de 2021, para a ASSOCIAÇÃO
PATOBRQNQUENSE DE FUTSAL FEMININO - APFF, tudo conforme

explanação supra, subvenção esta a ser usada tendo sempre como base no
menor preço, com fiscalização, se necessário entender, de funcionário público
municipal, com comprometimento de prestação de contas mensal, sempre no
menor prazo possível.

Pato Branco, 13 de Abril de 2021

VITAnNWFI{ANZONI JUNIOR
Presidente Associação.f)atêlbranquense de Futsal Feminino

r .=
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PREFEITURA MUFdlCIPAL DE PATO BRANCO ESTADO DO
PARANA SERVIÇOS DE EXPEDIENTE/PROTOCOLO

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

NUMERO DO PROCESSO:431930

Assunto : SEC ESP E LAZER
Subassunto: SOLICITAÇÃO FAZ
No. Processo : 431930
Data Processo : 15/04/2021
Requerente : ASSOCIAÇÃO SALVA TAEKWONDO
Fone : 32251777
Identificador de processo (Internet) : 9GG2W23
Súmula

Assinatura do Requerente

PATO BRANCO -PARANÁ

HORA DO PRC)TOCOLO : ll : 18: 35

Agora você pode acompanhar seu Protocolo peia Internet acesse
WWW;pgEQbrancQ:pr:gQV:br no link Protocolo On-lide
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Pato Branco, 22 de abril de 2021

Ref. Diligência 02/2021
Edital de Chamamento Público 01/2021

A/C: Associação Silva de Taekwondo

O presidente da Comissão de seleção e avaliação das propostas do PLANO
DE TRABALHO, do edital do Chamamento Público do Exporte 01/2021 do processo
O1/2021, vem através deste solicitar a que seja
apresentado, através de ofício endereçado a esta Comissão, em tempo oportuno de 48h a
redefinição das fases de execução, pois conforme figura abaixo da copia integral do plano
de trabalho enviado a esta comissão, os períodos diferem daqueles previstos no edital.

5. i'LAn'0 1)E ..\l'LICz\ÇÃO

A.) Clt'lAN4AN'lEN1'0 1 CiríLiCO
B) b't]\A].]])A])]:=: E't{(1).1 1:TOS SO(:lAL FISI»ORT!\''O
(:) V \LO!{ 1)0 RECO.tli.SO: RS: tl}.O(IQ,00
D) N/\TUREZA ].}j\S ])ES]'E$f\S
Nlutcrial Espoi'tive. t:niftpi'nics dc 'l'reinamcni

f' : c lixct'liÇà<} Qi
t seltt(}:vittlcn}

t}

.tt} prolettll: Prepat'anão c' otKani;lição do.

FASE ! {FllVElIEIRO): SELEÇÃ0 1-)1S ALbiNOS
Nesta fase inicial do pr$Ücto, sisa ;! coiltrlltnçüo do CníPO TI
iiuilas tl\le terão parte da pi'o.loto dc 'l'ac Kwnn [)o. ttílipcs tliíl:

:i scleção do
ícminino

l-ASl; 111 (11llVllRlltO J\ NOVel:À4i3RC)): fqTIViD/ODES CO\{ /\ \fOI)Al~ll:)At)[
Nesta fase serão rcalizítdas o inicio das atividitdes {li} pralcto com ns crianç

ad

F'asc IV,
[)tiriiilte
resultado;
i\çlusive

lpvç'nlhn)): Avaliação clo l>rojc
\tn I'tnü! tt} execuçíic} será têtu

pura I'itls dc CDlnprtl\'nçüo d
nl n intenção dc prtpptlsitur:! d

ivuliuçãcl gcnsl dta pçujeto e de sel
ce dos objctivos c inctüs traçado
pmjcto de H13icat (timcnsãu

.g,X'"'Certos da compreensão.

No aguardo

Alexandre Zoche
Presidente da Comissão de Seleção e Avaliação
Secretaria Municipal de Esportes
Pato Branco PR
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ASSOCIAÇÃO SIL\n TAEt<WONDO

22.111.758/0001-30

TREKWONDO Rua Farrapos, 325 - Centro
85501-340-Pato Branco-PR

PARA:

COMISSÃO OE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
SR. PRESIDENTE ALEXANDRE ZOCHE

Para atender a Diligência 02/2021 referente ao edital do Chamamento Público do Exporte
01/2021 Eu, Claudionei Antânio Corrêia da Silvo, portador da carteira de identidade n9
7383987-4, expedida pelo SESP/PR, inscrito no CPF; 005.121.139-47, na condição de
presidente da Associação Silva de Taekwondo , venho a traves desse documento particular a
modificar o item 15 do Plano de trabalho referente as fases de Execução ficando dessa forma
como segue

FALEI(Abril):SELEÇÃODEALUNOS

Nesta fase inicial do projeto, visa a contratação do Corpo Técnico e a seleção dos alunos
que farão parte do projetode Tae Kwon Do, naipes masculino e íêminino

FASE ll ( maio a agosto) Treinamento de atletas para competição

Nessa fase será aprimorada a parte técnica, e física dos atletas

FASE lll (SETEMBRO A NOVEMBRO): ATIVIDADES COM A
MODALIDADE

Nesta fase serão realizadas competições a nível regional estadual e nacional, onde os
atletas selecionados irão representar o município também em jogos oficiais do estado da
Paraná.

FASE IV( Novembro): Avaliação do Prometo

Durante e ao Hlnal da execução será feita uma avaliação geral do projeto e de seus
resultados, para fins de comprovação do alcance dos objetivos e metas traçados,
inclusive com a intenção de propositura de novo prometo de maior dimensão.

Pato Branco, 22 de abril de 2021

l®.&..... $ Í:.;b ?Lama
Claüdionel'Antõnio Correia da Sirva '

Presidente

4
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ASSOCIAÇÃO SILVA TAEKWONDO
Rua Farrapos, n' 325, Centro

CEP: 85.501-340 Pato Branco -PR
CNPJ: 22.11 1.758/0001-30

APRESENTAÇÃO PROJETO

Ao
Município de Pato Branco - PR.
Chamamento Público no 01/2021

ASSOCIAÇÃO SELVA TAEKWONDO devidamente inscrita no CNPJ n'
22.111.758/0001-30, com endereço na Rua Farrapos, n' 325 Centro, CEP: 85.501-
340, na cidade de Pato Branco Estado do Paraná, telefone 46 99918-4759, por
intermédio de seu representante legal, a Sr. CLAUDIONEI ANTONIO CORREIA DA
SALVA, portador da Carteira de Identidade n' 7.383.987-4 e do CPF n' 005.121.139-
47, vem por meio desta, apresentar Projeto visando celebrar Termo de Fomento para
transferências voluntárias de recursos financeiros repassados pela Administração
Pública, para consecução dé finalidade de interesse públlcoí projetos esportivos para o
exercício de 2021 , visando à participação de atletas e equipes de esporte de formação
e de rendimento não profissional de Pato Branco, divulgando e popularizando
modalidades esportivas, promovendo a formação de equipes que viabilize aos atletas
amadores competirem nos principais eventos estaduais e nacionais, oportunizando a
construção de suas carreiras esportivas, bem como, o desenvolvimento técnico para
uma dedicação mais efetiva nos Projetos/Programas

Pato Branco,15 de abrilde 2021

RG no 7.383.987-4
CPF 005.121 .1 39-47

&

$ 1
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"PROJETO TAE KWON D0 2021"

TR 14W0 N DO

l NOME DADOS GERAIS DO CENTRO:
Razão Social: Associação Sirva de Taekwondo
CNPJ: 22.111.758/0001-30
Endereço; Rua Farrapos 325
Pato Branco -Pr

2 DADOS GERAIS DO PRESIDENTE DA ENTIDADE PROPONENTE
Nome: Claudionei Antonio Correia da Silvo
RG: 7383987-4
CPF:005.121.139-47
Endereço: Rua farrapos 325 centro ft)ndos
Telefones: (46) 99107-3321
E-mail: associacaosiltaekwondo(@outlok.com

3 HISTORICO: A Associação Salva Taekwondo com sede e foro na cidade de Pato
Branco Pr, e uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada dia
20 de abril de 2014, A Associação Sirva Tem Por Finalidade,
Orientar, Praticar E Incentivar A arte Marcial Em Pato Branco,
Des da Sua fundação a Associação Participa dos Principais Eventos
da modalidade a nível Regional ,Estadual e Nacional e
internacional, Já na parte social temos projetos de apoio a crianças
e adolecentes dando a possibilidade de 20 atletas treinarem e
participarem d eventos gratuitamente.

4.CONTACORRENTEDADOSGERAIS
> Banco: banco do brasil
> Agência: 0495-2
> Conta corrente:78899-6
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5. RAZÃO DA SOLICITAÇÃO DA TRANSFERENCIA

Com o auxílio dos recursos repassados pelo Poder Público Municipal, o
Projeto ''Taekwondo transformando vidas através do esporte", proposto pela
ASSOCIAÇÃO SILVA DE TAEKWONDO pretende, num período de 08 (oito)
meses, fomentar a prática da modalidade de TAE KWON DO no município de Pato
Branco, dando continuidade aos treinamentos e participações em competições oficiais
das equipes de Taekwondo, categorias MIRIM INFANTIL CADET JUVENIL
SUB21 E ADULTO masculina e feminina representando o município nos Jogos da
Juventude jogos abertos do Paraná e nos Jogos Infantis do Sudoeste, todos os eventos
ligados a secretaria de esporte quando for convidado tendo como objetivos contribuir
com a manutenção das equipes, atingir melhores resultados e promover a elevação do
nível técnico dos atletas envolvidos diretamente

6. DESCRIÇÃO DO PROJETO A SER EXECUTADO

a)TITULO DOPROJET0:
> "Taekwondo transformando vidas através do esporte:

b)IDENTIFICAÇÃO DOPROJETO:
> Título do projeto: "Taekwondo transformando vidas através do esporte
> Período de execução: 08 (oito) meses
> Local de execução do prometo para treinamentos e jogos
> Rua Farrapos B.o 325 Cep 85501-340

»
»
>
>
>

Telefones: (46) 99107-3321
Modalidade: TAEKWONDO mass e fem
Público beneílciário: 20 (idade entre 10 a 25 anos)

C) CONTRA PARTIDA DA ASSOCIAÇÃO SALVA
Desenvolver e ministrar de forma voluntária para crianças e
adolecentes aulas de taekNvondo com l HORA de duração 2 x da
semana na sede da associação.

7. DELINlITAÇAO E ESPECll'lCAÇAO DOS ATENDIDOS:
O público alvo do projeto são atletas do sexo masculino e feminino, com

idade entre 10 a 25 anos, integrantes da equipe Sirva de Tae Kwon Do, devidamente
selecionados pela Comissão Técnica da entidade proponente, seguindo os critérios de
análise da pe/:áormarlce dos atletas nos últimos anos, histórico de participações e
conquistas em conapetições e avaliação permanente dos atletas das categorias de base
via escolas municipais e estaduais

Além disso, indiretamente beneficiar-se-á o público espectador dos
treinamentos e competições, no município e região, inclusive nas demais cidades
aonde venham a ocorrer jogos.
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8 JUSTIFICATIVADAPROPOSlçAO:
O Taekwando : pode proporcionar uma serie de contribuições para a

formação pessoal, integração social e desenvolvimento $sico dos seus praticantes.
Estas contribuições são tais como:

Formclr concepção de disciplina e organização para todas as tarejbs que
for desenvolver iReI.usive escol,ares

Aprender agir com sinceridade ,ser httmitde tel" paciência e
responsabil,idade, respeito a sela colegas e em qualquer ato que praticar

Desenvolver a capacidade aeróbica e anaeróbica, melhorar a
coordenação tnotora e jbrtatecer o sistema muscular

Corrigir, através de nlovimenÍos especí$cos, posturas incorretas que
poderão acarretar probtenlas rlo desenNotvimento da crianças e adolescentes

Tomai consciência se seus aios através do auto controle ctprendendo a
superar desa$os da vida

Na pclrte cotltpeeitiva o taehvotldo destaca-se por ser ttm exporte
altamente seguro para seus praticantes pois contamos com proteções de cabe ça bucal,
antebraço, caneieiras, genitais masculino e jenlirtino, baga! e coletes que evitaram o
contado direto ao corpo ex: soco e chutos, por isso o taekwondo e um exporte olímpico
pois e uma tuta extremamente segura apara o praticavtte.

9. INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A ENTIDADE PROPONENTE

Falar sobre a historia da entidade e o que ela realizou ate hoje
Histórico: A associação Silva foi inaugurada no dia 26 de agosto de

2014,pelo professor Claudionei Antonio Correia da Sirva que é faixa preta 3
dan pela FPTKD e CBTKD. desde a inauguração o professor Sirva vem
trabalhando com seus alunos para formar uma equipe competitiva de auto
rendimento levando o nome do município de Pato Branco a campeonatos
estaduais e nacionais. já no ano de 2014 a equipe Salva participou do Regional
Sudoeste na cidade de Pato Branco, evento realizado pela FPTKD onde
participaram com 25 alunos sagrando se campeão por equipe no evento. no
mesmo ano de 2014 participamos do Brasil Open no mês de outubro em
Curitiba onde ficamos em 5 lugar por equipe. já no mês de novembro 8 atletas
representaram o Taekwondo de Pato Branco nos Jogos Abertos Do Paraná,
conquistando 3 lugar no masculino

No ano de 2015 a equipe já formada por faixas coloridas e pretas
disputamos principais campeonatos pelo Brasil

RegionalChopinzinho---l'Lugar
Copa Paraná---6o Lugar
Paranaense---4'lugar

Brasil Open---8 Atletas,3 de Ouro,3 de Prata e 2 Bronze
Brasileiro Interclubes---7 Atletas,4 Ouro e 2 prata

RegionalChapecó---2'Lugar
Jogos Escolares---2' Lugar Masculino
Jogos Abertos---2' Lugar Masculino

E ainda no ano de 2015 colocamos 3 atletas Rara disput
eleção Brasileira

#
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Para terminar o ano de 2015 realizamos a primeira edição do Silva
Open.. evento coordenado pela Equipe Silva que contou com a presença de
14 cidades do Sudoeste e Oeste do Paraná além da equipe de Chapecó-SC
na mesma data foi realizado um grande exame de faixa onde 86 alunos foram
examinados pelo Mestre Fernando Madureira presidente e técnico da seleção
Brasileira de Taekwondo. onde foi avaliados alunos da branca até a faixa
preta

/

Já no ano de 2016 começamos com o aluno Cassio Funguetta
disputando vaga na seleção Brasileira em Vitoria-ES. sagrando-se campeão
e conquistando a vaga na seleção Brasileira como titular, no mês de fevereiro
a equipe foi ate Balneário Camboriú onde ficamos campeão por equipe do
torneio. em Abril fomos ate Xanxerê SC onde mais uma vez a equipe
conquistou I' lugar, no mesmo mês participamos dos jogos infantis do
Sudoeste na cidade de Palmas, ficando em I' lugar masculino e 2' lugar
Feminino

No dia 05 de maio de 2016 realizamos o festival da mães da
associação s.ilva de taekwondo evento que contou com a presença de 100
alunos que juntamente com suas mães participarão de várias' atividade
relacionada ao taekwondo. foi uma noite de muitas homenagem e emoção. Já
no dia primeiro de maio a equipe participou do micro regional sudoeste
na cidade de ltapejara do oeste evento que contou com a participação
de 10 cidades da região sudoeste ,evento que conquistámos o primeiro
lugar por equipe no quadro geral, participamos com 33 alunos na
categorias poonsae e luta, conquistámos 38 medalhas de ouro 4 de prata
e uma de bronze dia 22 de maio a equipe deslocou-se até a cidade de
Guarapuava -Pr para disputar o campeonato Centro Oeste e Sudoeste
evento organizado pela fptkd, a equipe silva foi representada com 33
alunos disputando as duas modalidades poonsae e luta conquistando 40
medalhasdeouro, 8 medalhasdeprata e 2 bronzesagrando-se
campeão do evento por equipe

Já no mês de setembro realizamos a segunda edição do salva

open campeonato organizado pela associação silva e realizado no ginásio
Dolivar Lavarda nessa mesma cidade de Pato Branco, o evento foi de
altíssimo nível com a participação de mais de 270 atletas de diversas
cidades do Sudoeste do Paraná além de 5 equipe de Santa Catarina que
abrilhantaram ainda mais o evento, a equipe silva de Pato Branco foi
campeã geral do evento divulgando cada vez mais a nossa cidade

Em 2017, teve as conquistas de 3 vagas na seleção brasileira
vice campeonato da copa Paraná, 3 alunos com segundos lugares no
campeonato brasileiro, l campeão brasileiro, l aluno disputando a sul
americano em Costa Rica, 7 atletas classificados para a copa do brasil, e
campeões do brasil open, 2g lugar geral nos jogos infantis em Nova Prata
do lguaçú, 7 medalhas jogos da Juventude, No ano de 2018 tivemos 5
atj#i\s no mês de fevereiro na cidade do Rio de Janeiro disp

#



235
'anca5

grand slan evento disputado somente com os melhores atletas do Brasil.
Já no mês de marco dois atletas da equipe estiveram em Golas
disputando o brasileiro universitá rio onde os dois tornaram-se campeões
e classificaram -ser para o pan americano de 2018 na cidade de São
Paulo, no mês de maio participamos com 20 alunos e conquistámos 22
medalhas onde 6 atletas conquistaram a vaga para o brasileiro em mato
grosso no mês de julho.

Setembro de 2018 participando campeonato brasileiro. com 4
medalhas de prata 01 de ouro e 10 de bronze

Setembro de 2019, participação do Jogos da Juventude em
Londrina-Pr

Outubro de 2019, participação com vice-campeão na categoria
masculino Japs na cidade de Toledo

Em 2019 conquistámos 4 vagas na seleção Brasileira de
Taekwondo, duas vagas na seleção juvenil, e duas vagas na seleção
universitária, com a participação desses atletas conquistámos três
medalhas internacionais para Pato Branca

No ano de 2020 conquistámos a vaga inédita para Pato Branco
com a vaga de um atleta na seleção Nacional adulta

i;ãlêl li$ HW$8:!:

una

O esporte proporciona diversos benefícios
diversas capacidades, cognitivas, afetivas e

ue amizade, honestidade e disciplina são
equipe de rendimento de Taekwondo irá consolidar
s##dável e digno aos atletas bene.Hciados

/«w
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Através do Prometo "Tae kwon Do transformando vidas atravéss do
esportes'', pretende-se manter os melhores atletas no município, proporcionando
melhores condições de treinamento e participação em competições, evitando que os
mesmos busquem fora, as condições para desenvolver suas carreiras esportivas.

Para BAltROS (1998),
'0 esporte e a educação orientada, com fins definidos, vêm a

cada dia ampliando o número dc adeptos e ocupando maior espaço no
contexto da nossa sociedade, inserem-se na moderna concepção de lazer e
promoção social como um dos fãtores importante na qualidade de vida das
pessoas na sociedade atual. A ênfase quc a sociedade está conferindo a estas
atividades faz com quc mereçam destaques nos meios de comunicação, como
também, uma profunda reflexão por parte dos estudiosos, acerca dc tudo
aquilo quc decorre das práticas

Além de contribuir para o desenvolvimento físico, o esporte ajuda a
melhorar o relacionamento e a integração social dos atletas, criando possibilidades de
formação superior, subsistência económica e reinserção no mercado de trabalho após
o afastamento das quadras.

O desporto na Constituição Federal de 1988 resume-se apenas a um artigo
No entanto, este prevê normas importantes para o interesse do desporto, desde a
destinação prioritária das verbas públicas até a competência da justiça desportiva.

O Artigo 217 declara o fomento à prática desportiva como um dever do
Estado, além de declara-la um direito individual. Ao declarar o dever do Estado em
incentivar a prática desportiva, a Constituição Federal demonstra a importância desta
para a sociedade brasileira

Dessa forma, entendemos que o Projeto "Taekwondo transformando vidas
através do esporte '' está apto a ser contemplado com o recebimento de recursos
públicos para sua concretização, via transferência de recursos do município.

10. DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

Investimentos em: pagamento de uniformes e matérial esportivo para a
sede da associação silva para poder proporcionar qualidade nos treinos da equipes
participação dos jogos Oficiais do Estado do Paraná

11. ESPECIFICAÇÃO DAS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS E METAS A
SEREM ATINGIDAS:

Fomentar a prática da modalidade de taekwondo no município de Pato
Branco/PR, com o auxílio dos recursos municipais, num período de 08(oito) meses,
com vistas à prática da referida modalidade, objetivando a participação de
;ompetições oficiais do estado do Paraná

&
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12.NIETASQUALITATIVAS

a)

b)

Ofertar GRATUITAMENTE 20 vagas para crianças e jovens pato-
branquenses um ambiente comprometido com a qualidade no processo ensino-
aprendizagem da modalidade de Tae kwon Do: '

Buscar a evolução técnica da modalidade através do intercâmbio esportivo com
outras equipes e associações e da participação em competições oficiais
promov.idas pela FI'TKD e pela Secretaria de Esportes do Paraná, competições
regionais e municipais, festivais esportivos e jogos preparatórios; ' '
Contribuir com a manutenção dos atletas, incentivando-os a dedicarem-se cada
vez mais à prática desportiva, com melhoria da qualidade de vida e da
autoestilna

Participar de treinamentos e competições de alto nível técnico onde o convívio
com diferentes grupos, dará a oportunidade de conhecer outros atletas. culturas
e técnicas, trazendo novas experiências e aprendizado para os atletas,
professores e técnicos;

Permitir o aprimoramento dos atletas um ambiente adequado e condizente com
a pratica esportiva de qualidade, promovendo a elevação do nível técnico das
equipes

Contribuir com a manutenção dos atletas, incentivando-os a dedicarem-se cada
vez mais à prática desportiva, cona melhoria da qualidade de vida e autoestima
Determinar estratégias e caminhos a serem tomados para alcançar resultados
com eficiência, respeitando sempre o estatuto da entidade esportiva e seus
objetivos;

Detectar e promover novos talentos na modalidade de tae kwon do, seja entre
os atletas, seja entre o Corpo Técnico

c)

d)

e)

D

g)

h)

13. METAS

O cumprimento das metas qualitativas e metas e execução será
comprovado pelos .relatórios detalhados das atividades propostas, elaborados pela
Comissão Técnica da instituição, que culminarão nas prestações de contas periódicas
contendo fotos, reportagens, recibos, notas fiscais e outros documentos pertinentes que
possam contribuir para o alcance das metas propostas

/
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14. 1USULTAOOS PREI'ENDIOOS (OBIETIVOS ESPECÍI'ECOS)

Como resultados, espera-se contribuir na manutenção de equipes de
endimento na modalidade de Tae Kwon Do dando-lhe condições de disputar os Jogos

Oficiais Paranaenses, fortalecendo a representatividade do município na modalidade.
Além disso, busca-se ampliar consideravelmente o acesso da população em atividades
de rendimento, apresentando-lhes jogos de alto nível técnico, com a participação de
atletas de Pato Branco. O projeto em tela também visa propagar a modalidade no
âmbito da prática esportiva, detectar e promover talentos que possam ser estimulados
a desenvolver seus potenciais no Tae Kwon Do e dar oportunidades de transfarmarem-
se ftJturamente em grandes atletas .

15.PLANODEAPLICAÇÃO

A) CHANIAMENTO PÚBLICO
B) FINALIDADE: PROJETOS SOCIAL ESPOliTIVO
C) VALORDO RECURSO:R$:10.000,00
D) NATUREZADASDESPESAS:
Material Esportivo, Uniformes de Treinamento,

Contábeis.
Honorários

Fases de Execução(fúncionall\ente do prometo): Prepclração e organização dos recursos
/ desenvolvimento/ encerramento

FASE l (EESÍEilEIRÉ2): SELEÇÃ0 DE ALUNOS
Nesta fase inicial do projeto, visa a contratação do Corpo Técnico e a seleção dos
alunos que farão parte do prometo de Tae Kwon Do, naipes masculino e feminino.

7

e FASE lll (FEVERIRO.A NOVEMBRO): ATIVIDADES COM A MODALIDADE
Nesta fase':êi5õ rêHizadas o inicio das atividades do prometo com as criança
selecionadas

Fase IV( novembro): Avaliação do Prometo

Durante e ao final da execução será feita uma avaliação geral do projeto e de seus
resultados, para fins de comprovação do alcance dos objetivos e metas traçados,
inclusive com a intenção de propositura de novo projeto de maior dimensão

@



17. Valor Total do Projeto

R$ 1 0.000.00 Oe: «n K,i o. '««@,«.-d. -j'" «'««é' '' 'sP""
é

Cronograma de Desembolso

I'PARCELAR$
2'PARCELARS
3'PARCELAR$
4'PARCELARS
5"PARCELARS
6'PARCELARS
7'PARCELARS
8"PARCELARS

1.250,00
1.250.00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250.00
1.250,00

18. Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para os
devidos fins de prova junto ao Município de Pato Branco -- PR, para os efeitos e sob
as penas da lei, que ínexiste qualquer débito com o Tesouro ou qualquer outra da
Administração Pública. ' '

Declaro que as informações correspondem com o objeto da entidade, bem
como a veracidade informada

Pato Branco-Pr, 12 de abril de 2021

lb«,àu..i Dc&
Claudionei Antânio Correilt da Salva
Presidente.

üà-
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Confederações e Associações Esportivas
da Respectiva Modalidade Esportival     l.ooo,oo  
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MUNICÍPIO DE

PXTOBRANCO
Secretaria de Administração e Finanças
Divisão de Licitações '

PROJETO

ENTIDADE:CENTROINTEGRÁDOPARÀO
DESENVOL PIMENTO DO EXPORTE AMADOR
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PREFEITURA lqUNICIPAL DE PATO BRANCO ESTADO DO
PARARA SERVIÇOS DE EXPEDIENTE/PROTOCOLO

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

NUMERO DO PROCESSO:431928

Assunto : SEC ESP E LAZER
Subassunto: SOLICITAÇÃO FAZ
No. Processo : 431928
Data Processo : 15/04/2021
Requerente : CENTRO INTEGRADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO EXPORTE AMADOR
Fone : 32232391
!dentificador de processo(Internet)
Súmula:

9744E92

Assinatura do Requerente

PATO BRANCO -PARANA

HORA DO PROTOCOLO :11:15:46

Agora você pode acompanhar seu Protocolo pela Internet acesso
WWW:PBtQbraRÇQ:Pt.gQv:bt no link Protocolo On-llne
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MUNICÍPfQ DE

PKTOBRANCO
Secretaria de Exporte e Lazer

Pato Branco, 22 de abril de 2021

Ref. Diligência 03/2021
Edital de Chamamento Público 01/2021

A/C: Centro Integrado para o desenvolvimento do exporte amador

O presidente da Comissão de seleção e avaliação das propostas do PLANO
DE TRABALHO, do edital do Chamamento Público do Esporte 01/2021 do processo
O1/2021, vem através deste solicitar ao çeD11g. !!)!ealzda Dará o Desenvolvimento do
EsPQdeAmader que seja apresentado, através de ofício endereçado a esta Comissão, em
tempo oportuno antes da celebração do termo de parceria; os locais, formas de captação
de crianças, número de alunos e os núcleos que serão realizados os projetos sociais
necessários na contrapartida da parceria.

Certos da compreensão.

No aguardo

Alexandre Zoche
Presidente da Comissão de Seleção e Avaliação
Secretaria Municipal de Esportes
Pato Branco PR
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CNPJ- 11.105.S36/0001-98

Of. O1 1/2021 Pato Branco,22 de abrilde 2021

Do: Presidente do Centro Integrado Para o Desenvolvimento do Esporte Amador

Para: Presidente da Comissão de Seleção e Avaliação do Município de Pato Branco

Senhor Presidente:

Em resposta a Diligência 03/2021 , que trata do Edital de Chamamento Público

01/2021 , venho pelo presente, APRESENTAR as informações solicitadas, referentes às

contrapartidas da nossa entidade, cujas atividades a serem desenvolvidas estão

relacionadas à criação de núcleos esportivos, na modalidade de futsal

Sendo assim, informamos que iremos desenvolver os referidos núcleos no
Ginásio de Esporões do Grêmio Industrial Patobranquense, no Ginásio de Esportes do

Bairro Planalto, no Céu das Artes, no Bairro Sudoeste e também no Ginásio de Esportes

do Bairro Bortot, sendo que os horários das atividades práticas serão definidos
posteriormente, tendo em vista a realização de outras atividades nesses locais. Para

captação das crianças faremos uma divulgação nas escolas, nas associações de
moradores dos respectivos bairros e também, via imprensa local e nas redes sociais do

Pato Futsal. Nosso objetivo é atender, inicialmente. 40 crianças na faixa etária de 1 1 a

1 5 anos, em cada çim dos núcleos informados anteriormente, totalizando 1 60 crianças.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos e ficamos à disposição para
maiores esclarecimentos

Atenciosamente, a

limo. Sr.
Alexandre Zoche
Presidente da Comissão de Seleção e Avaliação do Município de Pato Branco
Pato Branco - PR

@
#



CENTRO INTEGRADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR
Tv. Joaquim Nabuco, 671 . Fraron
CEP: 85.503-360 Pato Branco -PR

CNPJ:11.105.536/0001-98

0

APRESENTAçÃOPROJETO

Ao
Município de Pato Branco - PR.
Chamamento Público Ro O1/2021

Pato Branco,14 de abrilde 2021

ALCIR CAMOZZATO
RG n' 733372-2
CPF n' 161 .880.989-04
Presidente
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PATO FUTSAL 2021-- Uma só Paixão

1. 1qOME E DADOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO IA.

Razão Social: Centro Integrado para o Desenvolvimento do Exporte Amador
LAVARDAESPORTES

CNPJ: 1 1 .1 05.536/0001 -98

Endereço: Rua Joaquim Nabuco, n. ' 671 . CEP: 85503-360. Pato Branco/PR
Banco: Caixa Económica Federal S/A Agência: 0602 Conta: 6748-0

E-mail: patofutsal@patofutsal.com.br

2. DADOS GERAIS DO PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome: Alar Camozzato

RG: 733.372.2 SSP/PR

CPF: 1 61 .880.989-04

Endereço: Rua Osvaldo Aranha, n. o 815, apto 100 CEP: 85504-015

Pato Branco/PR

Telefones:(46) 98818-8778

E-mail: Alar.camozzato(@outlook.com

3.HISTORICO

O Centro Integrado para o Desenvolvimento do Exporte Amador - Lavarda
Esportes. pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza
desportiva. foi fundado no ano 2009. Desde então, atua incessantemente no
fomento à prática da modalidade de futsal. representando a cidade de Pata
Branco/PR, no estado e no país. alcançando resultados expressivos e títulos de
relevante importância

No decorrer desses anos, a instituição, tem prezado pelo desenvolvimento do
exporte local, atuando no segmento esportivo da modalidade de futsal, propiciando
aos jovens a oportunidade dessa prática esportiva, tendo uma formação como
cidadãos dentro de nossa sociedade

Em 2010. inicia-se prometo Pato Futsal, com o objetivo de engrandecer o nome de
Pato Branco através do exporte, procurando divulgar, promover e resgatar a
tradição do nosso futsal. o qual tornou-se uma referência para
inúmeras conquistas de suas equipes nas últimas dégldas

@,w
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Com apoio de todos, já são dez anos representando o Município de Pato Branco
nas principais competições do Estado e do Brasil, alcançando neste curto período
conquistas importantes, que recolocaram nosso futsal na elite do esporte
paranaense e brasileiro

Baseado na seriedade e na transparência, estamos presenciando o crescimento do
nosso projeto a cada ano que passa. reafirmando sua credibilidade junto a
comunidade. Em 2021 os desafios serão enormes, com a participação da equipe
em competições estaduais e nacionais. o que nos motiva e encoraja a darmos
continuidade na busca pela realização dos nossos objetivos

O Centro Integrado para o Desenvolvimento do Esporte Amador - LAVARDA
ESPORTES, é uma instituição de direito privado. constituída por tempo
indeterminado, sem fins económicos, sem cunho político ou partidário que tem
como objetivos

> Fomentar o esporte amador de Pato Branco. através da viabilização e
captação de recursos para o desenvolvimento de projetos esportivos de
Futsal e demais modalidades olímpicas

Realizar eventos, competições e festivais esportivos

> Promover, participar e desenvolver campanhas filantrópicas
e assistenciais nas áreas de educação. saúde e segurança pública

4. RAZÃO DA SOLICITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA

Com o auxílio dos recursos repassados pelo Poder Público Municipal, o Projeto
PATO FUTSAL 2021 - Uma só Paixão". proposto pelo Centro Integrado para o
Desenvolvimento do Exporte Amador - LAVARDA ESPORTES, pretende-se,
fomentar a prática da modalidade de futsal no município de Pato Branco, dando
continuidade aos treinamentos e participações em competições oficiais das equipes
de futsal, categorias adulta masculina e sub 17, representando o município na Liga
Nacional de Futsal, Copa do Brasil de Futsal, no Campeonato Paranaense de
Futsal - Chave Ouro, e na Taça Paraná de Futsal (Sub17), tendo como objetlvos
contribuir com a manutenção da equipe, atingir os melhores resultados e promover
a elevação do nível técnico dos atletas envolvidos. Todo calendário do Projeto
PATO FUTSAL. segue conforme regulamentos e regimentos da Confederação
Brasileira de Futsal (CBFS), da Federação Paranaense de Futsal (FPFS) e demos
entidades organizadoras. podendo haver mudanças em seu calendário anual. /7'

5. DESCRIÇÃO DO PROJETO A SER EXECUTADO: /l Ihlllr' //
a) TITULO DO PROJETO:

1. "PATO FUTSAL 2021 -- Uma só Paixão' ,J«w
g
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b) IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1. Título do projeto: "Pato Futsal 2021 - Uma só Paixão'
2. Período de execução: 08 (oito) meses
3. Local de execução do projeto para treinamentos e jogos

Ginásio Municipal de Esportes Dolivar Lavarda

Rua Ararigboia, n. ' 1285

Bairro La Salle. CEP: 85505-030

Pato Branco/PR

4.
5
6.

Telefones: (46) 3220-1538 (Secretaria de Esportes)
Modalidade: Futsal Masculino (categorias adulto e sub 20)
Público beneficiário: 40 atletas

6. DELIMITAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS ATENDIDOS

O público alvo do prometo são atletas do sexo masculino. com idade entre 16 a 40
anos, integrantes das equipes de futsal, devidamente selecíonados pela Comissão
Técnica da entidade proponente, seguindo os critérios de análise da performance
dos atletas nos últimos anos, histórico de participações e conquistas em
competições e avaliação permanente dos mesmos nas principais competições
municipais. regionais, estaduais e nacionais. Além disso, indiretamente beneficiar-
se-á o público espectador das competições. no município e região. inclusive nas
demais cidades onde venham a ocorrer jogos

7. JUSTIFICATIVA DAPROPOSlçÃO
O Futsal: Além do futebol de areia o Brasil também domina outra vertente do
esporte: o futsal (ou futebol de salão). São 57 títulos internacionais conquistados
pela Seleção adulta masculina ao longo de 42 anos. SÓ de Copas do Mundo. a
Brasil conta com sete títulos em dez disputados. As duas primeiras conquistas. em
1982 e 1985. aconteceram no período em que o campeonato era organizado pela
Federação Internacional de Futebol de Salão (Fifusa). Os outros' cinco títulos
vieram nos mundiais com chancela da Fifa: em 1989, 1992. 1996. 2008 e mais
recentemente em 2012

Paraguai(vencedor em 1988) e Espanha (em 2000 e 2004) são os únicos times
que conseguiram fazer frente em finais ao selecionado brasileiro. A Espanha. aliás
tem sido o principal adversário brasileiro nos torneios mundiais: desde 1996. os
dois países Já disputaram quatro finais e uma semifinal de Copa do Mundo. A
vantagem até agora é brasileira

O Grand Prix, outra competição que conta com seleções e é sempre disputada no
Brasil, também tem o pais como seu maior vencedor. Das sete edições. em seis a .
nossa Seleção sagrou-se campeã. O único segundo lugar foi em,êí)lfo, para a rival /::l\

# 4
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Espanha. Na América do Sul o domínio é igualmente brasileiro: 12 títulos sul
americanos em 12 disputas

O destaque brasileiro não fica restrito apenas ao coletivo. Falcão. eleito duas vezes
o melhor do mundo pela FIFA, e ManDeI Toblas são os grandes nomes do futsal
nacional. Mas a grande quantidade de bons nomes faz com que outras seleções
venham buscar talentos aqui. Espanha. Rússia e ltália (que chegou a disputar uma
Copa do Mundo com todos seus jogadores naturalizados) são exemplos de
equipes que possuem brasileiros entre seus selecionados.

8. INFORMAÇOES RELEVANTES SOBRE A ENTIDADE PROPONENTE

O Centro Integrado para o Desenvolvimento do Esporte Amador -- Lavarda
Esportes, pessoa Jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. de natureza
desportiva, foi fundado no ano 2009. Desde então. atua incessantemente no
fomento à prática da modalidade de futsal, representando a cidade de Pato
Branco/PR, no estado e no país, alcançando resultados expressivos e títulos de
relevante importância. No decorrer desses anos, a instituição, através do Projeto
Pato Futsal, naipes masculino e feminino, tem prezado pelo desenvolvimento do
exporte amador. atuando no segmento esportivo na modalidade de futsal,
propiciando aos jovens a oportunidade dessa prática esportiva, tendo uma
formação como cidadãos dentro de nossa sociedade

O Projeto PATO FUTSAL foi idealizado e desenvolvido com o objetivo de
engrandecer o nome da cidade de Pato Branco através da formação, preparação e
manutenção de equipes de futsal de alto nível

Desde a sua fundação. em 2010 as equipes do PATO FUTSAL já disputaram 684
Jogos, dois quais, 322 na cidade de Pato Branco, com um público aproximado de
300.000 mil pessoas. Fora de casa, foram 362 jogos, levando o nome de Pato
Branco a aproximadamente 60 diferentes cidades. Deste total, 368 jogos pela
equipe adulta masculina. 22 jogos da equipe feminina adulta e 294 jogos pelas
categorias de base, do sub 1 1 ao sub 20

HISTORICO

1. Em 2009, seu primeiro ano de existência, a entidade atuou diretamente
com a equipe de futsal feminino, conquistando o título de Vice-Campeã
no Campeonato Paranaense de Futsal

2 Em 2010. a equipe feminina conquistou o 4'. lugar no Campeonato
Paranaense de Futsal Feminino e deu início ao Projeto Pato Futsal nas
categorias Sub 15, 17 e 20, naipe masculino

3. Em 2011 a entidade iniciou seus trabalhos também com a equipe de
futsal masculina adulto e conquistou o título de CAMPEÃ Paranaense de
Futsal Chave Prata, obtendo o acesso para a Chave Ouro, elite de
futsal paranaense. No mesmo ano. a eqüpe masculin//oi CAMPEÃ da

l\ IF lyl''l./t/"'
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Fase Regional dos JAP's e 4.' colocada na Fase Final dos JAP's
Divisão BI

4. Em 2012, a equipe masculina ficou em 9.' lugar no Campeonato
Paranaense de Futsal -- Chave Ouro e conquistou o Vice-Campeonato
dos JAP's -- Fase Regionall já a equipe feminina ficou em 6' lugar no
Campeonato Paranaense de Futsal Femininos

IA.

5. Em 2013, a equipe masculina ficou em 9.' lugar no Campeonato
Paranaense de Futsal - Chave Ouro e foi CAMPEÃ da Fase Regional
dos JAP's e CAMPEÃ da Fase Final dos JAP's -- Divisão B, recolocando
o município de Pato Branco na elite do futsal paranaense

6. Em 2014 e 2015, a entidade manteve seu trabalho focado apenas nas
categorias de base, categorias, subi 1 , sub13. sub15 e sub171 masculino,
participando de competições municipais, regionais e estaduaisl

7 Em 2016, a equipe masculina foi CAMPEÃ do Campeonato Paranaense
de Futsal Chave Prata, e Vice-Campeã da Fase Final dos JAP's -
Divisão B, recolocando o município de Pato Branco na elite do futsal
paranaense. A equipe Sub 15, ficou na 3; colocação da Taça Paraná. e a
equipe Sub 17. sagrou-se CAMPEÃ do Jogos da Juventude do Paraná,
Fase Regional e 3' colocada na Fase Final dos Jogos da Juventude -
Divisão B

8 Em 2017, a equipe participou da Liga Nacional de Futsal, foi CAMPEÃ do
Campeonato Paranaense de Futsal -- Chave Ouro, conquistando a vaga
para disputar a Taça Brasil.de Clubes. Também participou com as
categorias de base dos Jogos da Juventude do Paraná - Fase Final -
Divisão A, e da Taça Paraná nas categorias Sub 1 5 e Sub 17

9 Em 2018, A equipe conquistou o título inédito da Taça Brasil de Clubes
de Futsal, tornando-se a única equipe paranaense da atualidade
detentora de um título nacional, quebrando um jejum de 24 anos sem
títulos de equipes do Paraná, na sequência, conquistou a Liga Sul de
Futsal, quebrando um jejum de 9 anos sem títulos paranaenses, e
tornando-se a única equipe da atualidade a conquistar este título para o
estado do Paraná. e conquistou também em 2018. a Liga Nacional de
Futsal, tornando-se a primeira e única equipe Paranaense detentora do
Título mais importante do Futsal Brasileiro

lO.Em 2019, a equipe principal participou da Copa Uniasselvi
em Bçumenau -- SC, onde sagrou-se CAMPEÃ.
reuniu 4 equipes da Liga Nacional, participaram
equipes de Joinville e Jaraguá, as quais, assim

20 anos

Rualguaçu,n'
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da Liga Nacional de Futsal. A equipe, em dezembro, novamente fez
história. conquistando o Bicampeonato da Liga Nacional de Futsal
tornando-se o 3' clube da história a conquistar tal feito. 1;.

ll.Em 2020; A equipe principal participou da Copa três Coroas de Futsal.
Copa Chopinzinho de Futsal. Liga Nacional de Futsal. Campeonato
Paranaense de Futsal - Série Ouro, Super Copa de Futsal e Copa do
Brasil de Futsal, nas categorias de base disputou a Taça Paraná sub-20.
sub-17 e sub-15

O Centro Integrado para o Desenvolvimento do Esporte Amador Lavarda
Esportes, com o objetivo de motivar a prática esportiva, em especial na modalidade
de futsal. considerada uma das modalidades coletivas mais praticadas no Brasil
busca recursos municipais, com a intenção de dar continuidade ao Prometo "Pato
Futsal 2021- Uma só Paixão". '

Neste contexto. o Projeto "Pato Futsal" visa contribuir com a prática da modalidade
de futsal no município de Pato Branco/PR. com o auxílio dos recursos municipais
objetivando a participação de atletas em competições oficiais do estado do Paraná
e do Brasil

O exporte proporciona diversos benefícios aos atletas, desenvolvendo suas
diversas capacidades, cognitivas. afetivas e motoras, construindo relações sociais
em que amizade, honestidade e disciplina são incentivadas. Assim, a manutenção
de equipes de rendimento de futsal irá consolidar uma perspectiva de futuro
saudável e digno aos atletas beneficiados

Através do Prometo "Pato Futsal 2021- Uma só Paixão", pretende-se atrair os
melhores atletas do Brasil para o município. proporcionando condições de
treinamento e participação em competições de alto nível. fomentando desta. forma
o intercâmbio com os atletas locais, criando condições para que os mesmos
possam desenvolver suas carreiras esportivas

Para BARROU (1998), "0 espode e a educação orientada, com #ns deflnfdos, vêm a
cada dia ampliando o número de adeptos e ocupando maior espaço no contexto da
nossa sociedade, inserem-se na moderna concepção de lazer e promoção social
como um dos fatores importantes na qualidade de vida das pessoas na sociedade
atual. A ênfase que a sociedade está conferindo a estas atividades faz com que
mereçam destaques nos meios de comunicação, como também, uma profunda
reflexão por parte dos estudiosos, acerca de tudo aquilo que decorre das práticas.

Além de contribuir para o desenvolvimento físico, o esporte ajuda a melhorar Q
relacionamento e a integração social dos atletas, criando possibilidades de
formação superior. subsistência económica e reinserção no mercado de trabalho
após o afastamento das quadras

\
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O desporto na Constituição Federal de 1988 resume-se apenas a um artigo. No
entanto, este prevê normas importantes para o interesse do desporto, desde a
destinação prioritária das verbas públicas até a competência da justiça desportiva.

O Artigo 217 declara o fomento à prática desportiva como um dever do Estado,
além de declara-la um direito individual. Ao declarar o dever do Estado em
incentivar a prática desportiva, a Constituição Federal demonstra a importância
desta para a sociedade brasileira

Dessa forma. entendemos que o Prometo Pato Futsal 2021 - "Uma só Paixão". está
apto a ser contemplado com o recebimento de recursos públicos para sua
concretização, via transferência de recursos do município

9. DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

Investimentos para aquisição de material esportivo e pagamento de despesas com
alimentação da equipe, durante a sua participação em competições oficiais
descritas no Projeto

IO.PLANO DEAPLICAÇAO
Título da Transferência Voluntária: l CHAMAMENTO PtIBLICO

Finalidade Assistencial, Esportiva e Educaciona

Previsão de Custos R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mii reais)

Natureza da Despesa: Alimentação e Hospedagensl Contabilidades
Materiais Esportivosl Exames laboratoriaisl
Taxas e Inscrições CBFS e FPFSI
Remuneração equipe técnica para a execução
do plano de trabalhos Passagens aéreas

11. ESPECIFICAÇÃO DAS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS E METAS A
SEREM ATINGIDAS;

Fomentar a prática da modalidade de futsal no município de Pato Branco/PR, com
o auxílio dos recursos municipais. num período de 08 (oito) meses, com vistas à
prática da referida modalidade, objetivando a participação de atletas em
competições oficiais do estado do Paraná e do Brasil

12.METAS QUALITATIVAS

a) Buscar a evolução técnica da modalidade através do intercâmbio esportivo
com outras equipes e

Rualguaçu,n'215
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promovidas pela CBFS, LNF. FPFS, LFP e pela Secretaria de Esportes
do Paraná. competições regionais e municipais, estaduais e nacionaisl

b) Contribuir com a manutenção dos atletas, incentivando-os a dedicarem-se
cada vez mais à prática desportiva, com melhoria da qualidade de vida e da
autoestima

IÀ.

c) Participar de treinamentos e competições de alto nível técnica onde o
convívio com diferentes grupos. dará a oportunidade de conhecer outros
atletas, culturas e técnicas. trazendo novas experiências e aprendizado para
os atletas, professores e técnicosl

d) Permitir o aprimoramento dos atletas um ambiente adequado e condizente
com a prática esportiva de qualidade, promovendo a elevação do níve
técnico das equipes

e) Determinar estratégias e caminhos a serem tomados para alcançar
resultados com eficiência, respeitando sempre o estatuto da entidade
esportiva e seus objetivos

f) Detectar e promover novos talentos na modalidade de futsal, seja entre os
atletas, seja entre o Corpo Técnico

13.METAS QUANTITATIVAS

a)

b)

c)

Beneficiar diretamente 40 (quarenta) atletas

Atender cerda de 80 crianças nas categorias de base

Participar de competições previstas em Calendário Oficia

l
2.
3.
4.
5.
6.

Liga Nacionalde Futsa12021
Copa do Brasil de Futsal 2021
Campeonato Paranaense de Futsal -- Chave Ouro 2021
Taça paraná de Futsal Categoria Sub 17
Copa Paraná de Futsal 2021
Liga Paraná de Futsa12021

O cumprimento das metas qualitativas e quantitativas será comprovado pelos
relatórios detalhados das atividades propostas, elaborados pela Comissão Técnica
da instituição, que culminarão nas prestações de contas periódicas, contendo fotos
reportagens, recibos, notas fiscais e outros documentos pertinentes que possam
contribuir para o alcance das metas propostas.

\.
\l
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14. RESULTADOS PRETENDiDos (OBIETivos ESPECíficos):
Como resultados. espera-se contribuir na manutenção de equipe de rendimento na
modalidade de futsal, dando-lhe condições de disputar os Jogos Oficiais no estado
do Paraná e do Brasil, fortalecendo a representatividade do município na
modalidade. Além disso, busca-se ampliar consideravelmente o acesso da
população em atividades esportivas, apresentando-lhes jogos de alto nível técnico,
com a participação de atletas de renome nacional. O prometo em tela também visa
propagar a modalidade no âmbito da prática esportiva, detectar e promover
talentos que possam ser estimulados a desenvolver seus potenciais no futsal e dar
oportunidades de transformarem-se futuramente em grandes atletas

15. FASES, ATIVIDADES, PERÍODO E VALORES

008
Remuneração equipe
técnica para a execução
do plano de trabalho

la. a 8a. Parcela R$ 70.000,00

TOTAL R$ 220.000,00

FASEIATIVIDADE PERÍODO/MES VALORES
001 Exames Laboratoriais la. a 8a. Parcela R$ 12.000.00
002 Hospedagem la. a 8a. Parcela R$ 26.000.00

003 Alimentação I'. a 8'. Parcela R$ 35.000.00

004 Material Esportivo la. a 8a. Parcela R$ 40.000.00

005 Contabilidade la. a 8a. Parcela R$ 1 5.000.00

006 PassagensAéreas I'. a 8'. Parcela

007 ::liFÊ e Inscrições CBFS la. a 8a. Parcela

R$ 7.000.00

R$ 1 5.000.00
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FASES DE EXECUÇÃO: ÍFunc/0/7amenfo do Pro/efoJ
dos recursos / desenvolvimento / encerramento.

Preparação e organização

l Fase l (MAIO 2021): Pagamento de taxas de inscrições de atletas da CBFS
e FPFS, transferência de atletas e inscrições nas competições. Realização
de exames laboratoriais (hemogramas, testes de Covid-19). Aquisição de
materiais esportivos e despesas com hospedagem e alimentação da equipes
pagamento de bolsa auxílio para a comissão técnicas

a Nesta fase do prometo, a equipe estará participando da I' fase do
Campeonato Paranaense de Futsal e da 1; Fase da Liga Nacional de
Futsal. Os recursos provenientes do prometo serão destinados a
aquisição parcial de parte dos materiais esportivos que serão
utilizados pela equipe de futsal, sempre acompanhadas da
justificativa de utilização. Também serão recolhidas (pagas) as taxas
de inscrição e transferência de atletas e inscrições nas competições,
assim como do pagamento das despesas com hospedagem e
alimentação da equipe durante as viagens das respectivas
competições

2. Fase ll (JUNHO 2021): Aquisição de materiais esportivos e despesas com
hospedagem e alimentação da equipe (comissão técnica e atletas)

a Nesta fase do prometo. a equipe estará participando da I' fase do
Campeonato Paranaense de Futsal e da I' Fase da Liga Nacional de
Futsal. Os recursos provenientes do prometo continuarão sendo
destinados a aquisição parcial dos materiais esportivos que serão
utilizados pelas equipes de futsal. adulto e de base sempre
acompanhadas da justificativa de utilização, assim como do
pagamento das despesas com hospedagem e alimentação da equipe
durante as viagens das respectivas competições

3. Fase lll (JULHO 2021): Aquisição de materiais esportivos e despesas com
hospedagem e alimentação da equipe (comissão técnica e atletas)

a Nesta fase do prometo. a equipe estará participando da I' fase do
Campeonato Paranaense de Futsal e da I' Fase da Liga Nacional de
Futsal e início da Copa do Brasil de Futsal. Os recursos provenientes
do prometo serão destinados a aquisição parcial de parte dos materiais
esportivos que serão utilizados pela equipe de futsal, sempre
acompanhadas da justificativa de utilização, assim como do
pagamento das despesas com hospedagem e
durante as viagens das

Rualguaçu,n'215-Sala201
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4. Fase IV (AGOSTO 2021): Aquisição de materiais esportivos e despesas com
hospedagem e alimentação da equipe (comissão técnica e atletas): IA.

a Nesta fase do prometo, a equipe estará participando da I' fase do
Campeonato Paranaense de Futsal e da I' Fase da Liga Nacional de
Futsal. da Copa Brasil de Futsal e da Super Copa de Futsal. Os
recursos provenientes do prometo serão destinados a aquisição parcial
de parte dos materiais esportivos que serão utilizados pela equipe de
futsal. sempre acompanhadas da justificativa de utilização, assim
como do pagamento das despesas com hospedagem e alimentação
da equipe durante as viagens das respectivas competições

5. Fase V (SETEMBRO 2021): Aquisição de materiais esportivos e despesas
com hospedagem e alimentação da equipe (comissão técnica e atletas):

a Nesta fase do projeto, a equipe estará participando das fases finais do
Campeonato Paranaense de Futsal, da Liga Nacional de Futsal e da
Copa Brasil de Futsal. Os recursos provenientes do prometo serão
destinados a aquisição parcial de pane dos materiais esportivos que
serão utilizados pela equipe de futsal. sempre acompanhadas da
justificativa de utilização, assim como do pagamento das despesas
com hospedagem e alimentação da equipe durante as viagens das
respectivas competições

6. Fase VI (OUTUBRO 2021): Aquisição de materiais esportivos e despesas
com hospedagem e alimentação da equipe (comissão técnica e atletas):

a. Nesta fase do prometo, as equipes do PATO FUTSAL reiniciam o
cronograma de atividades do ano, com a renovação e contratação
dos profissionais das comissões técnicas e com a seleção de atletas
das categorias adulto e de base (sub 201. Neste Mês, serão
realizadas avaliações médicas (cardiologia e ortopedia), além de
exames laboratoriais e de uma avaliação odontológica de todos os
atletas envolvidos. A partir dos resultados, inicia-se a pré-temporada
com treinamentos diários, musculação, físicos e com bola, visando o
início das competições

7. Fase Vll (NOVEMBRO 2021): Aquisição de materiais esportivos e despesas
com hospedagem e alimentação da equipe (comissão técnica e atletas)

Nesta fase do prometo, as equipes do PATO FUTSAL. seguem o
cronograma da pré-temporada, com foco no condicionamento físico,
técnico e tático. Neste mês, a equipe adulta participará de jogos
amistosos e de competições preparatórias para a tempo'ada 2021

W
Rualguaçu,n
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8
se Vlll (DEZEMBRO 2021): Aquisição de materiais esportivos e despesas

com hospedagem e alimentação da equipe (comissão técnica e atletas):

Nesta fase do projeto, a equipe adulta do PATO FUTSAL estará
encerrando sua participação no Campeonato Paranaense de Futsal,
Sére Ouro 2021. e na LIGA NACIONAL DE FUTSAL 2021 , principal
competição da modalidade do país, e considerada a mais competitivado mundo

Os recursos provenientes do projeto serão utilizados pela equipe de
futsal. sempre acompanhadas da justificativa de utilização'. assim
como do pagamento das despesas com hospedagem e alimentação
da equipe durante as viagens das respectivascompetições

16.DACONTRAPARTIDA

17- NATUREZA DAS DESPESAS PREVISTAS E DISCRIMINAÇÃO
a) Hospedagem

Discriminação: Pagamento das despesas com hospedagem da equipe (atletas e
comissão técnica). nas viagens para participação das competições oficiais
descritas no Projeto. ' ' ";

TOTAL - Valor- R$: 26.000.00 (Vinte e seis mil reais)
b) Alimentação:

Discriminação: .Pagamento das despesas com alimentação da equipe (atletas e
comissão técnica). nas viagens para participação das competições oficiais
descritas no Projeto

TOTAL Valor Estimado - R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

lc) Material Esportivo:

Discriminação: Aquisição de material esportivo necessário para utilização da
equipe nas competições, assim como, nos treinamentos e jogos, sendo eles
uniformes de viagem completos, uniformes de jogos completos. 'uniformes de tre no
completos, assim como dos demais materiais esportivos que se fizerem
necessários para o desenvolvimento do Projeto

TOTAL Valor Estimado R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
d) Passagens Aéreas

Discriminação:. Pagamento de despesas com passagens aéreas (atletas e
comissão técnica). nas viagens para participação da Liga Nacional de Futsal e da
Copa do Brasil de Futsal. descrita no Prometo.

TOTAL - Valor- R$: 7.000,00 (Sete mil reais)

#r
Rua lguaçu, n' 215 - Sala 201 - Centro - CEP: 85501-271 Pato Branco-PR

!+f
ANOS



13 257
anca

e) Honorários de Cantador:
Valor pago para honorários de contador para montagem do prometo

TOTAL - Valor R$: 15.000,00 (Quinze mil reais>
f) Remuneração equipe técnica para execução do plano de trabalho
Remuneração da equipe técnica responsável pela execução do plano de trabalho
TOTAL -- Valor R$ 70.000,00(setenta mil reais)
g)Taxas elnscrições CBFS e FPFS
Pagamento de taxas e Inscrições nas federações, confederações e associações
esportivas
TOTAL - Valor - R$ 1 5.000,00(quinze mil reais)
h) Exames Laboratoriais
Pagamento de exames laboratoriais dos atletas e equipe técnica, responsáveis
pela execução do prometo

TOTAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais)
17.VALORTOTALDOPROJETO

O Valor Total do Prometo "Pato Futsal 2021 - Uma só Paixão" é de
R$ 220.000.00 (duzentos e vinte mil reais)

18.CRONOGRAMA DEDESEMBOLSO

NO

001

003

004

005 5; PARCELA R$ 27.500,00

006 6apARCELA R$ 27.500,00

007 7a PARCELA R$ 27.500.00

008 8aPARCELA R$ 27.500,00

TOTAL R$ 220.000,00 (duzentos e vinte
mil reais)

Os valores supra deverão ser depositados mensalmente, na CONTA CORRENTE
N' 6748-0, AGENCIA 0602 da Caixa Económica Federal de Pato Branco
específica para este fim.

Rua lguaçu, n' 215 - Sala 201 - Centro CEP: 8550f270 - Pato Branco-PR

PARCELAS VALOR

;PARCELA R$ 27.500.00

;PARCELA

aPARCELA

'PARCELA

R$ 27.500.00

R$ 27.500.00
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19.DECLARAÇÃO IA.

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para os devidos fins
de prova Junto ao Município de Pato Branco - PR. para os efeitos e sob as penas
da lei. que inexiste qualquer débito com o Tesouro ou qualquer outra da
Administração Pública

Declaro que as informações correspondem com o objeto da entidade
bem como a veracidade informada

Pato Branco - Pr.12 de abrilde 2021

Alar Camozzat
PRESIDENTE

Centro Integrado para o Desenvolvimento do Exporte Amador
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ANEXOIV

MODELOAPRESENTAÇÃOPROJETO
A

Ao

Município de Pato Branco - PR.

Chamamento Público no 01/2021

O Instituto Theóphilo Petrycoski, devidamente inscrita no CNPJ n' 13.470.735/0001-20, com

endereço na Rua Pedro Vieira, n' 120, CEP: 85.504-140 na cidade de Pato Branco Estado

do Paraná. telefone (46) 3225-1222 por intermédio de seu representante legal, a Sra MERI
APARECIDA DE MORAES. portador (a) da Carteira de Identidade n' 3.900 561-1 e do CPF

n' 498.587.009-97, vem por meio desta, apresentar Prometo visando celebrar Termo de

Colaboração para transferências voluntárias de recursos financeiros repassados pela
Administração Pública, para consecução de finalidade de interesse público de projetos
esportivos para o exercício de 2021, participação das Organizações da Sociedade Civil

esportivas de modalidades não profissionais de Pato Branco, divulgando e popularizando

modalidades esportivas. promovendo a formação de equipes que viabilize aos atletas

amadores competirem nos principais eventos estaduais e nacionais, oportunizando a

construção de suas carreiras esportivas, bem como, o desenvolvimento técnico para uma
dedicação mais efetiva nos Projetos/Programas

À
Pato Branco,15 de abrilde 2021

Assinatura do Representante Legal
MERIAPARECIDA DEMORAES

Presidente Instituto Theóphilo Petrycosk
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ANEXOV
MODELO DEPLANO DETRABALHO

Ao

Município de Pato Branco - PR.
Chamamento Público n' 01/2021

l-PROPONENTE-OSC
1- 0RGAO/ENTIDADE PROPONENTE: INSTITUTO
THEOPHILO PETRYCOSK

3- ENDEREÇO; Rua Pedra Vieira. 120 Treva do Patinho
4- CIDADE: 'FS- Ü.Ê: 1 6- CEP:

Pato Branco l PR l 85.504-140

2- CNPJ: 13.470.735/0001 -20

7- DDD/TELEFONE: (46) 3225-1222
8- E-MAIL:

Institutotpetrycoski©)outlook.com
9- SITE

1 1-- CPF: 498.587.009-97

1 2-- C.l./ORGAO EXPEDIDOR: SSP PR

10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC):
Mera Aparecida de Moraes

13- ENDEREÇO: Rua Xingú, 1302 - Menino Deus

14- CIDADF' l 15-- U.F: l 16- CEP: 85.502-090
Pato Branco PR

17- DDD/TELEFONE: (46) 3225-1 222

1 8-- E-MAIL: mera.moraes8©!gmail co
19- SITE:

m

2-DESCRIÇÃO DOPROJETO
20 -- TITULO DO PROJ ETO:
buscandotalentos'

Õiiiã;iiiiht
Início: 01/04/2021

Término: 30/1 1/2021

22 -- IDENTIFICAÇÃO DO OBJ ETO:

O Instituto Theóphilo Petrycoski, tem por finalidade ofertar o projeto a comunidade
patobranquense, visando o atendimento de cerca de 600 crianças na faixa etária de 6 à 15 anos

como forma de iniciação da modalidade esportiva da Ginástica Rítmica, executando assim o Projeto

Esportivo: ''GINÁSTICA RÍTMICA: buscando talentos:

L
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23 - RAZOES DA PROPOSIÇÃO E INTERESSE PÚBLICO NÀ ÉÜÀ ÉÊÃt ZAéÃÕ:
A atenção para crianças e adolescentes em tempo ocioso se torna primordial na atualidade

uma vez que por meio da oferta de oficinas oportunizamos atividades que promovem e atendem as

necessidades das crianças e adolescentes, democratizando o acesso a todos ao conhecimento e
cultural J

As atividades do Instituto Theóphilo Petrycoski - ITP disponibilizam para a sociedade os mais

diversos gêneros, como Cultura e Arte, Esporte e Lazer, Direitos Humanos e Promoção da Saúde

As atividades desenvolvidas pelo ITP visam o fortalecimento dos vínculos familiares e

comunitários, formação de valores, incentivo ao protagonismo, entre diversos outros princípios

Além de tudo, o ITP busca através de suas oficinas, diminuir o contato desse público com as ruas e

seus pengos

Em nossa região é de extrema necessidade a implantação e a oferta de cursos voltados à

ações socioeducativas, culturais, esportivas e de atenção a crianças em risco, seja físico ou de
saúde, uma vez que existe uma carência relevante de oferta de atividades extra-classe à faixa

etária abordada, sendo por este motivo a necessidade de sua viabilização através do uso de
Mecanismo de Incentivo para seu financiamento.

O número de beneficiários abordados com o projeto, torna-o um fator de evolução cultural e

social em nossa região, gerando inúmeros benefícios ao público, além de possibilitar o acesso de

todos ao esporte e também possibilitar atividades de lazer para a região.

As oficinas disponibilizadas pelo Instituto serão totalmente gratuitas, inscrição, aulas:

camisetas, qualquer tipo de taxa, nem para inscrição e manutenção das aulas ou qualquer outro

item. Objetivamos também a participação e representação do município de Pato Branco em
competições diversas dentro das faixas etárias previstas nos regulamentos para o ano de 2021

OBJETO PRINCIPAL: ofertar a modalidade de ginástica rítmica para 600 meninas do município de

Pato Branco, buscar e preparar crianças e adolescentes, a fim de revelar talentos, os quais poderão

representar o município de Pato Branco/PR em competições diversas

PÚBLICOALVO

O Projeto beneficiará meninas de 6 à 15 anos de idade do município de Pato Branco/PR

MISSÃO: Buscar e preparar atletas para representar o município de Pato Branco em competições
oficiais, levando as equipes a níveis estaduais e nacionais.

# Página 2 de 9
q

M
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PARCERIAS: O Instituto Theóphilo Petrycoski atuará em parceria com a Prefeitura Municip.al de
Pato Branco, Secretaria de Esporte e Lazer

INSTALAÇÕES: O Instituto Theóphilo Petrycoski tem sua sede junto a Casa da Indústria na rua

Pedro Vieira, 120, Trevo do Patinho, Pato Branco/PR. As atividades/ treinamentos do projeto serão
desenvolvidos em pólos no município, sendo estes

1- PÓLO PLANALTO: ZONA OESTE

2- LARGO DA LIBERDADE: ZONA LESTE

3- CEU DAS ARTES E DO ESPORTE: ZONA SUL

4-UNIDEP:ZONA NORTE

5- POLO ESPORTIVO ANCHIETA: ZONA NORTE

EVENTOS: Realização de festivais da modalidade ao final do ano com o intuito da integração dos
pólos de treinamento.

3-CRONOGRAMA DEEXECUÇÃO

la PARCELA - 2021

Meta: Ofertar e estruturar a modalidade da Ginástica Rítmica totalmente gratuita no
município de Pato Branco
Localidade: Pólo de treinamento Anchieta, Planalto, Largo da Liberdade, CEU das
Artese UNIDEP
Indicador: 600 crianças
Duração: Abril - Novembro/2021

Etapa:Pré produção

NATUREZA DA DCSPESA
Materiais esportivos

Etapa:Produção
NATUREZA DA DESPESA

Remuneração da eauir)e técnica
Encargos contratações
Honorários contábeis

CUSTO TOTAL
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2' PARCELA - 2021

Meta: Ofertar e estruturar a modalidade da Ginástica Rítmica totalmente gratuita ncb
município de Pato Branco
Localidade: Pólo de treinamento Anchieta, Planalto. Largo da Liberdade. CEU das
Artese UNIDEP
Indicador: 600 crianças
Duração: Abril - Novembro/2021

Etapa: Pré produção

NATUREZA DADESPESA
Materiais esportivos

CUSTO PREVISTO
R$ 8.250,00

R$ 3.000,00
R$ 600,00
R$ 650,00

R$ 12.500,00

3' PARCELA - 2021

Meta: Ofertar e estruturar a modalidade da Ginástica Rítmica totalmente gratuita no
município de Pato Branco
Localidade: Pólo de trelnamento Anchieta, Planalto, Largo da Liberdade, CEU das
Artese UNIDEP
Indicador: 600 crianças
Duração: Abril - Novembro/2021

R$ 8.250,00

CUSTO PREVISTO
R$ 3.000,00

R$ 600,00
R$ 650,00

R$ 12.500,00

4' PARCELA - 2021

Meta: Ofertar e estruturar a modal
município de Pato Branco. lde da Ginástica Rítmica tot:lj$1ente gratuita no

Jiâi/. .\ : i$9 Página4de9

Etapa:Produção
NATUREZA DA DESPESA CUSTO PREVIST

Remuneração da equjpe técnica  
Encargos contratações  
Honorários contábeis  



Localidade: Pólo de treinamento Anchieta, Planalto, Largo da Liberdade. CEU das
Artese UNIDEP
Indicador: 600 crianças lx
Duração: Abril - Novembro/2021 '

Etapa:Pré produção

NATUREZA DA DESPESA
Materiais esportivos

CUSTO PREVISTO
R$ 6.250,00

Etapa:Produção
NATUREZA DA DESPESA

Remuneração da equipe técnica
Encargos contratações
Honorários contábeis

CUSTOPREVISTO
R$ 5.000,00

R$ 600,00
R$ 650,00

CUSTOTOTAL R$ 12.500,00

5a PARCELA - 2021

Meta: Ofertar e estruturar a modalidade da Ginástica Rítmica totalmente gratuita no
município de Pato Branco
Localidade: Pólo de treinamento Anchleta, Planalto, Largo da Liberdades CEU das
Artese UNIDEP
Indicador: 600 crianças
Duração: Abril Novembro/2021

Etapa:Pré produção

NATUREZA DA DESPESA
Materiais esportivo!

CUSTO PREVISTO
R$ 8.250,00

Etapa:Produção
NATUREZA DADESPESA

Remuneração da equipe técnjçg
Encargos contratações
Honorários contábeis

CUSTOPREVISTO
R$ 3.000,00

R$ 600,00
R$ 650,00

CUSTO TOTAL R$ 12.500,00

6'PARCELA-2021

Meta: Ofertar e estruturar a modalidade da Ginástica Rítmica totalmente gratuita no
município de Pato Branco
Localidade; Pólo de treinamento Anchieta, Planalto, Largo da Liberdade, CEU das
Artes e UNIDEP
Indicador:600 crianças
Duração: Abril - Novembro/2021

Etapa:Pré produção

.@ 4
Página 5 de 9
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NATUREZA DA DESPESA
Materiais esportivos

CUSTO PREVISTO
R$ 6.250,00

Etapa: Produção
NATUREZA DADESPESA

RemuneLgção da equipe técnica
Encargos contratações
Honorários contábeis

CUSTOPREVISTO
R$ 5.000,00

R$ 600,00
R$ 650,00

CUSTOTOTAL R$ 12.500,00

7' PARCELA - 2021

Meta: Ofertar e estruturar a modalidade da Ginástica Rítmica totalmente gratuita no
município de Pato Branco
Localidade: Pólo de treinamento Anchieta. Planalto, Largo da Liberdade, CEU das
Artese UNIDEP
Indicador: 600 crianças
Duração: Abril - Novembro/2021

Etapa:Pré produção

NATUREZA DA DESPESA
Materiais esportivos

CUSTO PREVISTO
R$ 6.250,00

t!!Pg; EPduÇêg
NATUREZA DA DESPESA

Remuneracão da equipe técnica
Encargos contratações
Honorá rios contábeís

CUSTO PREVISTO
R$ 5.000,00

R$ 600,00
R$ 650,00

CUSTOTOTAL R$ 12.500,00

8' PARCELA - 2021

Meta: Ofertar e estruturar a modalidade da Ginástica Rítmica totalmente gratuita no
município de Pato Branco
Localidade: Pólo de treinamento Anchieta, Planalto, Largo da Liberdade, CEU das
Artese UNIDEP
Indicador: 600 crianças
Duração: Abril - Novembro/2021

Etapa:Produção

CUSTO PREVISTO
R$ 7.600,00
R$ 3.000,00

R$ 600,00

Página 6 de 9
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Honorários contábeis R$ 1.300,00

0

CUSTOTOTAL R$ 12.500,00

3.1 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR DESPESA
Materiais Esportivos [
Remuneração da equipe técnica
Encargos
Honorários Contábeis
Alimentação

R$ 51.750,00
R$ 30.000,00
R$ 4.800,00
R$ 5.850,00
R$ 7.600,00

TOTAL R$ 100.000,00

4 - PLANO DE APLICAÇÃO/ ORÇAMENTO
SERVIÇO OU l UNIA QUANT l ÜÀ[ÕÍ
BEM l UNITÁRIO
ADQUIRIDO

VALOR ICONCEDENTE
PARCIAL

PROPONENTE

Bancos

unidades

Tatame Imxlm Unidade l 200

R$ 7.200:
00

R$ 7.200,00 0,00

0,00R$ 9.000:
00

R$ 9.000,00

SUBTOTAL R$ 16.200,00

.200,00

5 CRONOGRAMA DEDESEMBOLSO(R$)

CONCEDENTE(REPASSE)

Meta: Ofertar e estruturar a modalidade da Ginástica Rítmica totalmente gratuita no
município de Pato Branco
Localidade: Pólo de treinamento Anchieta. Planalto, Largo da Liberdade. CEU dasArtesã UNIDEP

la parcela R$ 12 5nn nn
2' parcela R$ 1 2.500.00  
3a parcela R$ 12 5nn nn  
4' parcela RS 12 5nn nn  
5a Darcela Rg 12 5nn nn  
6' parcela Rg 12 5nn nn  
7; parcela R$ 12 5nn nn  
8a oarcela /l R$ 12 5nn nn  

  R$ 100.000.00  
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PROPONENTE(CONTRAPARTIDA)

município de Pato Brancor a modalidade da Ginástica Rítmica totalmente gratuita no

Localidade: Pólo de treínamento Anchieta

Etapa: Pré produção/ Flrodução

NATUREZA DA DESPEDI CUSTO PREVISTO
B$ !gQ:ooo,oo

CUSTOTOTAL
R$120.000.00

6 - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS METAS
Atender 600 meninas d

Implantar núcleos de Ginástica Rítmica no município de Pato Brancos

Ofertar e estruturar a modalidade da Ginástica Rítmica totalmente gratuita no município de Pato
Branco. ]

7 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DAS METAS
Proporcionar às meninas

gratuitamente através da implantação de cinco pólos distribuídos nas regiões do município de Pato

Branco-PR. A modalidade visa o acesso à prática esportiva de qualidade, contribuindo para o

desenvolvimento integral dos beneficiados, capacitando-as para disputa de eventos esportivos em
diversas competições. Objetivando também melhora na qualidade de vida através do esporte,
buscando aprimorar a capacidade física. técnica. intelectual e social dos participantes.

8-INDICADORES

8.11NDICADOR QUANTITATIVO

Com relação as

Metas: Atender 600 crianças de 6 à 15 anos na modalidade esportiva no município de PatoBranco/PR

Indicador: Participação e frequência em aulas.

Instrumento de Verificação: Avaliação individual do aluno realizada pelo profe:

8.21NDICADOR QUALITATIVO Ã
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Com relação as metas qc/a//faljyêg

Metas: Ofertar aulas e estruturar a modalidade de Ginástica Rítmica totalmente Gratuita nb:
município de Pato Branco/PR

Indicadores: Aperfeiçoamento do aluno na modalidade esportiva

Instrumento de Verificação: Avaliação individual do aluno através de avaliação técnica do
professor.

8.3 INDICADOR DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Através dos resultados obtidos, a instituição poderá verificar tanto o desenvolvimento como a
abrangência da modalidade esportiva entre os beneficiários no município de Pato Branco/PR

MERIAPARECIDA DEMORAES

Presidente do Instituto Theóphilo Petrycoski

n

Página 9 de 9
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6'PRO.FETO KART2021"

1. NOME DADOS GERAIS DO CENTRO:
Razão Social: Kart Clube Pato Branco
CNPJ: 80.873.524/0001-26
Endereço: Rua Verissimo Rizzi, 176, Bairro Fraron
Pato Branco -Pr

2 DADOS GERAIS DO PRESIDENTE DA ENTIDADE PROPONENTE:
Nome: Lucian Patrick Brandalize
RG: 7.599.0804
CPF: 047.276.649.09
Endereço: Rua Zilma Cadorin, 226, Baixo Cadorin
Telefones: 046 - 984049397
E-mail: lucianbrandalize(@hotmail.com

Dados Bancários
Banco: Banco do Brasil
Agencia: 0495-2
Conta: 85.905-2

3.HISTÓRICO

O Kartódromo Municipal Ayrton Senna, cujo nome é uma homenagem

ao grande piloto Ayrton Senna, teve sua primeira autorização de funcionamento em
23 de abril de 1992, perante a Federação Paranaense de Automobilismo, instituição

que rege o esporteEm seusno nasana, dentre ecoa,ooa Cismo promoveu inúmeros

tradicional campeonato municipal, realizado anualmente

4. RAZÃO DA SOLICITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA:

e nacionais. 'Q
[
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S. DESCRIÇÃO DO PROJETO A Sela EXECUTADO: IA.

a)TITULODOPROJETO
> ''KART2021"

b)IDENTIFICAÇÃODOPROJETO:
> Título do projeto: "KaK 2021, formação, capacitação e colaboração a

novos pilotos'
Período de execução: 08(oito) meses
Local de execução do projeto para treinamentos e jogos: Kartódromo
Municipal Ayrton Senna

> Telefones: 046 - 984049397
> Modalidade: Kart

Público beneficiário: infantil(Escovinha de Kart), juvenil e adulto

>' C) CONTRA PARTIDA DA ASSOCIAÇÃO (descriminar conforme
edital do chamamento)

Representar o município de Pato Branco nos campeonatos de kart
Regionais, estaduais, interestaduais e nacional no ano de 2021 com atletas
vinculados à entidade, dentro das faixas etárias previstas no regulamento do
campeonato;

Promover eventos, competição e treinamento envolvendo a
comunidade patobranquense na sua modalidade esportiva, com a finalidade de
montar e treinar a fim de disputa de campeonatos

6. DELIMITAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS ATENDIDOS

Temos como objetivo o público alvo do projeto ensinar, aprimorar,
aperfeiçoar, colaborar crianças, jovens e adultos, tanto para aos que estão iniciando
sua carreira até aos pilotos formados. Além dos benefícios físicos, o kartismo
desenvolve importantes habilidades, respeito, educação e principalmente a
disciplina no dia a dia

É importante salientar que o kartismo é um esporte que necessita de
concentração, responsabilidade e de dedicação dos pilotos. O Kart possuem muitas
regras, pilotos mais graduados têm obrigação de ajudar os iniciantes.

/,t,yp
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7. INI'ORMAÇOES RELEVANTES SOBRE A ENTIDADE PROPONENTE:

O Kartódromo Municipal Ayrton Senna, teve sua primeira autorização
de funcionamento em 23 de abril de 1992, durante estes anos, e em parceria com a
Prefeitura Municipal, o Kart Clube Pato Branco, que é uma associação sem fins
lucrativos, administra e investe toda sua arrecadação em melhorias no espaço, seja
na estrutura, no incentivo ao esporte tanto para criança jovens e adultos, buscando
manter o espaço limpo, seguro e responsável a todos que frequentam

É considerado por muitos como um dos melhores kartódromos do
Brasil, tanto pelo seu traçado que oferece inúmeras dificuldades aos pilotos, como
por sua estrutura e pela sua localização privilegiada. Hoje a associação conta com
75 pilotos filiados, entre crianças e adultos, que levam o nome de Pato Branco a
outros estados, tanto em Campeonatos Estaduais como no Brasileiro, o maior
campeonato de kart do Brasil

O Kart Clube de Pato Branco, em parceria com as escolas, também
apresenta o esporte para crianças de diversas idades, como forma de incentivar a
prática desta modalidade. O clube recruta pilotos, que disponibilizam seus karts e
seu tempo, para levar meninos e meninas para a pista

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

Investimentos em: Professor, preparador, uniformes, materiais de
treino e prova, despesas em viagens para campeonatos, despesas com exames
médicos entre outros citados a seguir.

9. ESPECIFICAÇÃO DAS AçõES A SEREbl DESENVOLVIDAS E HIRTAS A
SEREM ATINGIDAS:

Áreas estratégicas,
Atendimento de crianças, jovens e adultos,
Teremos uma equipe de instrutores e professores qualificados para
ministrar os treinos,
Dividiremos por regiões para que possamos fazer competições entre
as mesmas, assim proporcionando uma maior interação

/«P
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10. METAS QUALITATIVAS

Proporcionar treinos de qualidades
disciplinas e regras do kartismo, como:

Respeito,
Disciplina
Educação,
Trabalho em equipe,
Responsabilidade, Etc.

desenvolvendo-nos mesmos as IA.

11. METAS
Alcançar o maior número possível de pessoas,
Treinar e qualificar os mesmos
Incluir em campeonatos
Melhorar o desenvolvimento escolar e disciplinar
Melhorar o convívio social

iz. RESULTADOS PRETENDI oos (OBIETiVOS ESPKcilicos)

Atender e qualificar ao máximo de crianças, jovens e adultos,

proporcionando aos mesmos treinamentos para que possam estarem disputando e
defendendo a cidade em competições a níveis municipais, estaduais, entre outros

13.PLANODEAPLICAÇAO

A) CHANTAMENTO PÚBLICO
B) FINALIDADE: PROJETOS SOCIAL ESPORTIVO
C) VALOR 1)0 RECURSO: R$= 1S.000,00
D) NATUREZADASDESPESAS:

"T:Bl! :l Hi:Elll.IÊH=llSHIFI llB
HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, EXAMES LABORATORIAIS
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15. Valor Total do Projeto

O Valor Total do Prometo é de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)

Cronograma de Desembolso

I' PARCELA RS: 1.875.00
2" PARCELA R$: 1.875.00
3' PARCELA RS: 1.875.00
4' PARCELA R$: 1.875,00
S' PARCELA R$: 1.875,00
6* PARCELA R$: 1.875.00
7' PARCELA R$: 1.875.00
8' PARCELA RS: 1.875,00

16. Declaração

=::Ê$W m:n n ::
bem como a veracidade nfomlada. ações correspondem com o objeto da entidade,

Pato Branco-Pr, 14 de abril de 2021

Presidente do Kart Clube Pat
'.A@

Lucian Patrick Brandalize
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KARTCLUBEPATOBRANCO
Rua Verissimo Rizzi n' 176, Bairro Fraron, Pato Branco, Pr cep 85503-370
Cnpj n' 80.873.524/0001-26
e-mail: lucianbrandalize@)hotmail.com
Telefone (46) 98404-9397
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iCS

IA.

ANEXOIV

APRESENTAÇAOPROJETO

Ao
Município de Pato Branco - PR
Chamamento Púb[ico Ro 0]./2021

KART CLUBE PATO BRANCO, devidamente inscrita no CNPJ no 80.873.524/0001-26.
com endereço na Rua Veriss]mo R]zzi n' ]-76, Bairro Fraron, CEP: 85503-370 na cidade
de Pato Branco, Estado do Paraná. telefone (46) 98404-9397, por intermédio de seu
representante legal, o Sr LUCIAN PATRIK BRANDALIZE, portador da Carteira de
Identidade no 7.599.080-4 expedida pela SSP PR e do CPF n' 047.276.649-09, vem por
meio desta, apresentar Prometo visando celebrar Termo de Colaboração para
transferências voluntárias de recursos fi nanceiros repassados pela Administração Pública.
para consecução de finalidade de interesse público de projetos esportivos para o
exercício de 202]., participação das Organizações da Sociedade Civil esportivas de
modalidades não profissionais de Pato Branco. divulgando e popularizando modalidades
esportivas, promovendo a formação de equipes que viabilize aos atletas amadores
competirem nos principais eventos estaduais e nacionais, oportunizando a construção de
suas carreiras esportivas, bem como, o desenvolvimento técnico para uma dedicação
mais efetiva nos Projetos/Programas

Pato Branco. Pr 06 de Abril,dQ:2021
/



$ily' MUNICÍPIO DE

$@ PATO BRANCO
nü#n Secretaria de Administração e Finanças

Divisão de Licitações

Q

CHAMAMENTO PUBLICO N' O1/2021
r

PROJETO

PATOBjtANCO
ENTIDADE: QUEBR.4 FREIO BIBE CLUBE
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PREFEITURA MUFllCIPAL DE PATO BRANCO ESTADO DO
PARADA SERVIÇOS DE EXPEDiEFITE/PROTOCOLO

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

NUl\4 ERO DO PROCESSO: 431929

Assunto : SEC ESP E LAZER
Subassunto: SOLICITAÇÃO FAZ
No. Processo : 431929
Data Processo : 15/04/2021
Requerente : QUEBRA FREIO BIKE CLUBE PATO BRANCO
Fone
Identificador de processo (Internet) : Y8F684D
Súmula:

Assinatura do Requerente

PATO BRANCO - PARANÁ

HORA DO PROTOCOLO :11:17:05

Agora você pode acompanhar seu Protocolo pela Internet acesso
www:pQEobrqrlçQ:pr:gQv:bt no link Protocolo On-lhe.
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QUEBRA FREIO BIKE CLUBE PATO BRANCO
Rua Tapajos n' 152, Sala 603, Centro
CEP: 85.501-045 - Pato Branco - PR

CNPJ:24.592.400/0001-00 IA.

APRESENTAÇÃO PROJETO

Ao
Município de Pato Branco - PR.
Char,lamento Público no 01/2021

QUE
24.5s
85.5t
repr(
Ident
Proje
recu
fínali{

partic
proa:
prorr
nos
carro
efeti.

RA FREIO BIKE CLUBE PATO BRANCO, devidamente inscrita no CNPJ no
400/0001-00, com endereço na Rua Tapajós, n' 152, Sala 603, Centro. CEP

1-045 na cidade de Pato Branco -- PR, telefone 46 por intermédio de seu
entante legal, o Sr. PAULO RICARDO FERGUTZ, portador da Carteira de
ade n' 7735279-1 e do CPF n' 046.982.389-51 , vem por meio desta, apresentar

visando celebrar Termo de Fomento para transferências voluntárias de
os financeiros repassados pela Administração Pública, para consecução de
ade de interesse público, projetos esportivos para o exercício de 2021 . visando à
cação de atletas e equipes de esporte de formação e de rendimento não
onal de Pato Branco, divulgando e popularizando modalidades esportivas,

vendo a formação de equipes que viabilize aos atletas amadores competirem
ncipais eventos estaduais e nacionais, oportunizando a construção de suas

as esportivas, bem como, o desenvolvimento técnico para uma dedicação mais
nos Projetos/Programas

Pato Branco,14 de abrilde 2021

RG: '1 735279-1
CPF: 046.982.389-51
PRES:DENTE
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PROJETO CICLISMO PATO BRANCO l QUEBRA FREIO 2021
IA.

l NOME DADOSGERAIS

Razão Social: QUEBRA FREIO BIKE CLUBE PATO BRANCO
CNPJ: 24.592.400/0001-00

Endereço: Rua Tapajós. 152 - sala 603. Centro, Pato Branco CEP 85501-045
Pato Branco Pr.
E-mail: quebrafreio(@gmail.com

Dados Bancários:
Banco: Banco do Brasil
Agencia: 0495-2
Conta Corrente; 85907-9

2 DADOS GERAIS DO PRESIDENTE DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome: PAULO RICARDO FERGUTZ
RG: 7.735.279-1
CPF: 046.982.389-51
Endereço: Rua Xingu, 925 Apto 201
Telefones:46 999156475
E-mail: paulo(@fergutz.com .br

3 HISTORICO

O Quebra Freio é uma associação de ciclistas de Pato Branco e Região, tem

como objetivo promover o uso da bicicleta como meio de locomoção. transporte, lazer

turismo e esporte, assim como representar os ciclistas

A associação foi fundada em ll de fevereiro de 2016, e seu nome faz referência

a comunidade de "Quebra Freio", localizada em Pato Branco, bastante utilizada pelos

ciclistas para passeios e treinamentos

Desde a criação da Associação, já foram desenvolvidas diversas ações
esportivas, de lazer, sociais e ambientais, que aproximam a sociedade do ciclismo

difundindo o esporte. a qualidade de vida e o bem estar por meio da bicicleta

ismo é um dos esportes que mais cresceu em números de adeptos e
no Brasil. o reflexo deste crescimento em Pato Branco é scnsivelment©r' l\

@@0«'Í' 4:
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percebido. atualmente contamos com mais de 500 (quinhentos) ciclistas diretamente

ligados a associação e mais de 5000 (cinco mil) ciclistas e simpatizantes \)
indiretamente

4 RAZÃO DA SOLICITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA

Com o auxílio dos recursos repassados pelo Poder Público Municipal. o Prometo

Ciclismo Pato Branco" poderá representar o município em competições oficiais no

Estado do Paraná nas mais variadas categorias do ciclismo

Mountain Bike (MTB)

o Cross Country (XCO)

o Short Track (XCC)

o Maratona (XCM)

o Down Hall (DH)
Estrada

o Em Estrada

o Em Circuito Contrarrelógio

Pista

o BMX

o Cyclocross

Ciclo turismo

5 DESCRIÇÃO DO PROJETO A SER EXECUTADO

5.1 TÍTULO DO PROJETO

Ciclismo Pato Branco, transformando vidas através do esporte

5.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

CICLISMO PATOBRANCO"

. Período de execução: 08 (oito) meses

ê
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Local de execução do prometo para treinamentos: Os treinamentos serão

realizados no Kartódromo Municipal Ayrton Senna, vias urbanas, vias rurais,
trilhas e rodovias municipais, estaduais e federaisl

Formação de comissão técnica

Formação de equipe de atletas

Treinamento e aprimoramento dos atletas e comissão técnica

Criação e confecção de uniforme de competição e camisa para treinosl

Materiais esportivos de uso em treinamento e competições

Despesas de viagem. hospedagem e alimentação dos atletas e equipe técnica

para competições representando o Município de Pato Brancos

Participação nos seguintes eventos/ competições de ciclismo:

o Eventos oficiais no Estado: Jogos Abertos do Paraná (JAPS)i Jogos
Abertos do Sudoeste do Paraná (JAMSOPS)l Jogos da Juventude do

Paraná (JOJUPS)l Jogos infantis do Sudoeste do Paraná (JIMSOP'S)l

Campeonato Paranaense de Ciclismo de Estradal Campeonato

Paranaense de Ciclismo de XCMI Campeonato Paranaense de Ciclismo

de XCOI Campeonato Paranaense de Ciclismo de Postal Jogos de

Aventura do Paranál Jogos da Primavera

o Outros eventos de ciclismo: Circuito Vale do lguaçu de MTBi

Sudoeste Marathon de MTBI Campeonato Velho Oeste de Ciclismo de

Estradal 100Kascavel de MTBI Regional Oeste de MTBI Regional Oeste

de XCOI GP Araucária de ciclismo de Estradal Taça Toledo de Ciclismo

de Estradal Giro Decai de Ciclismo de Estradal Desafio dos Rochasl Pata

de Onças Brasil Ridel Desafio Serra do Rio do Rastro

OBS: Cabe salientar que as competições indicadas neste item estarão sujeitas a
confirmação dos eventos/ competições, que se encontram sem confirmação

considerando o momento da pandeia COVID-1 9

/

5.3 CONTRAPARTIDADAASSOCIAÇÃO

Criação, planejamento. desenvolvimento e aplicação de palestras de

introdução ao ciclismo. com o objetivo de informarpÁiifundir e desenvolver o ciclismo

para crianças, jovens e iniciantes no ciclismo de f?li;o Ç3ranco, ondgxserão escolhidas

b *'''"? k @
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três escolas ou núcleos esportivos. escolhidos em conjunto. entre o Quebra Freio e a

Secretaria de Esportes e Educação do Município de Pato Branco-PR

Serão apresentadas as categorias do ciclismo. equipamentos, técnicas. itens

de segurança, legislação para o uso de bicicletas em vias públicas, entre outros

assuntos relacionados ao uso da bicicleta, buscando estimular a prática esportiva e
inserção social

6 DELIMITAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS ATENDIDOS

C) público-alvo do projeto são atletas do município de Pato Branco. que irão
representar o "CICLISMO PATO BRANCO" em eventos de Ciclismo de estrada.
Ciclismo de Pista, XCO e XCM

População em geral, através das ações educativas de informação, a fim de
difundir o ciclismo em Pato Branco Pr

7 JUSTIFICATIVA DAPROPOStÇÃO

Com o aumento considerável da modalidade de Ciclismo em Pato Branco, no

Paraná e no Brasil. vemos a necessidade de ter uma representatividade do município
em competições de Ciclismo de Estrada. Ciclismo de Pista, XCO e XCM. assim como

difundir e revelar novos talentos do nosso município.

8 INFORMAÇOES RELEVANTES SOBRE A ENTIDADE PROPONENTE

Abaixo foram relacionados alguns dos eventos. atividades e competições em

que o Quebra Freio esteve presente, seja como organizador, apoiador

participante e também na qualidade de representante do município. através da

direção. membros e atletas

Participação no desfile de 7 setembro 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 20191

Realização do Desafio Desbravadores 2015 - Parque de Exposições -- Prova

de Mountain bike com percurso 42km para categoria PRO e 25km para Sport,

com um total de 240 participantesl

@
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Realização do Desafio Desbravadores 2016 - Largo da Liberdade Prova de

Mountain bike com percurso 50 km para categoria PRO e 28 km para Sport,
com um total 200 participantesl

Realização do Pedal Integração 201 8 Ciclo turismo - Parque do Alvorecer - 200

participantes e foram arrecadados 210 kg de alimentos doados para Lar dos
Idosos São Vicente de Paulal

Realização da Semana do Ciclista 201 8

o Palestras de primeiros socorros. ciclista no trânsito e doação de sangue
e medula

o Campanha de Doação de Sangue entre ciclistas

o Panfletagem em semáforos do centro de Pato Brancos

o Passeio dia do Ciclista pelo centro do município

Realização do Pedal Integração 201 9 Ciclo turismo - Largo da liberdade - 336

participantes de 22 municípios. Foram arrecadados e doados 250kg de
alimentos para o Hospital do Câncerl

Realização do Desafio SW de ciclismo - Kartódromo Municipal Ayrton Senna

Prova em formato circuito com atletas da região. Apoio da Secretaria de
Esportes e Saúdes

Realização CoffeBike 201 9 Palestra/bate papo com ciclistas - Auditório Largo
da Llberdadel

Realização do Pedal Maio Amarelo 2019 - Passeio saindo do centro de Pato
Branco até o posto da Polícia Rodoviária Estadual na PR 280 onde aconteceu

a panfletagem para os motoristas que circulavam na rodovias

Participação do Dia do desafio Sesc 2019 Aproximadamente 80 ciclistas

participaram de um passeio pelas ruas centrais do município com o apoio do

Depatran

Realização do Pedal Solidário - Arrecadação de brinquedos para 1 00 famílias
assistidas pelo Remanso da Pedreira no natal de 2019. Apoio da Polícia

Rodoviária do Paraná, Depatran, Sesc, Secretaria de Exporte, Meio Ambiente
e Saúde

Realização do Desafio Pato Branco de MTB 2020 - Largo da Liberdade /

Complexo esportivo Frei Gonçalo, com participação de 540 atletas inscritos de

68 municípios de 8 estados e 3 países. CategoÍas pR0 75mk. SPORT 35km

sw @ ê



LIGHT / Ciclo turismo 22km. mais de 100km de percurso marcado. passando

por várias comunidades do município. Aproximadamente 120 staffs no dia da t
prova. Apoio do Depatran. Secretaria de Esporte, Saúde e Meio Ambiente
Foram arrecadados aproximadamente 600kg de alimentos distribuídos através

do programa Mesa Brasil do Sesc para: GAMA. que atende aproximadamente

70 pessoas por mês, Fundabem com 1 30 crianças. APAE Zilda Arnes com ll l

pessoas. APAE Carlos Almeida com 129 pessoas. Conforme a necessidade de
cada instituiçãol

. Participação na organização e apoio do lo Pedal Integração PMPR e Corpo de

Bombeiros (01/03/2020) Pato Branco, mais de 300 participantes- Atuamos no

planejamento e marcação do percurso, carros e mecânicos. pessoal nos pontos

de apoio

. Realização do Treino Solidário Ame Valentim - setembro 2020. Treino regional

de ciclismo com o objetivo de arrecadar fundos para o tratamento do Valentim

que é uma criança de Marmeleiro tem a doença ame. Foi arrecadado

R$4.225,00 reaisl

. Participação na organização e apoio da 800 Corrida Pelo BEM 2020 - Com o

objetivo de motivar os atletas a continuarem suas atividades mesmo no período
do distanciamento social, a 800 Corrida Pelo Bem foi uma prova com duração

de julho a novembro. São oito etapas de duas semanas. e em cada uma delas
os corredores terão que completar 10 km. e os ciclistas 50 km. em um percurso

de sua preferência. mas em um tempo pré-determinado. A inscrição para
participar foi uma cesta básica, e foram arrecadadas 670 cestas básicas
doadas para instituições de Pato Branco e Região através do programa Mesa
Brasildo Sescl

Participação com atletas em diversas categorias do Circuito Desafio

Desbravadores de MTB 2013/ 2C)14/ 2015/ 2016/ 2017;

Participação com atletas em diversas categorias do Circuito Vale do lguaçu de
MTB 2017 / 201 8 /2019;

Participação com atletas em diversas categorias do Sudoeste Marathon de
MTB 2017 / 201 8 / 201 9

Participação com atletas em diversas categorias do Desafio da Cevada MTB
2017 /2018 /2019

@ ©
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Participação com atletas em diversas categorias do MTB Urra Marathon 2018
/2019;

Participação com atletas em diversas categorias do Desafio Chopinzlnho de
MTB 201 8 /201 9

Participação com atletas em diversas categorias do Marathon Ciclismo
Marmeleiro de MTB 2016/ 2017/ 2018/20191

Atleta representando no Desafio de Morretes de Estrada 20171

Participação com atletas na 6' Ultramaratona Pata de Onça 250k de MTB 201 91

Participação com atletas de AUDAX 200km / 300 km / 400km / 600km 2015/
2016 /2017 /2018 /2019

Participação com atletas da 7' Volta da Ilha de Florianópolis 2018

.A

9 DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

Filiação da Associação na Federação Paranaense de Ciclismo, Filiação de
Atletas na Federação Paranaense de Ciclismo. participação em jogos Oficiais do

Estado do Paraná, Aquisição de uniformes, materiais esportivos. formação da
comissão técnica, equipe de atletas, palestras de introdução ao ciclismo, viagens e
honorários de contabilidade

10 ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS E METAS A
SEREM ATINGIDAS

Formação da comissão técnica e seleção de atletasl

Treinamentos e aprimoramento dos atletasl

Filiação da Associação na Federação Paranaense de Ciclismo e
Atletas na Federação Paranaense de Ciclismol

Participação em jogos Oficiais do Estado do Paranál

Aquisição de uniformes e materiais esportivosl

Palestras de introdução ao ciclismo em 3 escolas ou núcleos

escolhidos em conjunto, entre o Quebra Freio e a Secretaria de

Educação do Município de Pato Branco-PR. /"'"\ l

@«v
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Panfletagem educativa de transito em pontos centrais de auto fluxo de veículos

pedestres e ciclistas

OBS: Cabe salientar que as competições indicadas neste item estarão sujeitas a

confirmação dos eventos/ competições, que se encontram sem confirmação
considerando o momento da pandeia COVID-19.

1 1 METAS QUALITATIVAS

Formação da comissão técnicas

Formação de equipe de atletasl

Treinamento, aprimoramento e desenvolvimento dos atletas

Participação em jogos Oficiais do Estado do Paraná

12 METAS

Participação em Jogos Oficiais do Estado do Paraná

Levar informação sobre o ciclismo, à população de Pato Branco. tendo como
estimativa de público diretamente impactado em torno de 2000 pessoas entre

crianças, jovens e iniciantes no ciclismo

Entrega de 5000 panfletos durante os messes de junho a novembro de 2021
para a comunidade em várias ações de educação de transito em pontos
centrais de auto fluxo de veículos, pedestres e ciclistas

OBS: Cabe salientar que as competições indicadas neste item estarão sujeitas a

confirmação dos eventos/ competições. que se encontram sem confirmação.
considerando o momento da pandeia COVID-19

Ü
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13 RESULTADOS PRETENDIDOS(OBIETIVOS ESPECÍFICOS)

Participação em jogos oficiais do Estado do Paranál

Formação de atletas de rendimento para o ciclismo do Pato Brancos

Representatividade nas categorias do ciclismo de estrada, de pista

XCM

Desenvolvimento e visibilidade do ciclismo no meio esportivo e social

Representar o município e dar oportunidade ciclistas amadores

XCO e

14 PLANO DEAPLICAÇAO

1. CHAMAMENTOPÚBLICO

2. FINALIDADE: PROJETOS SOCIAL ESPORTIVO
3. VALOR DO RECURSO: R$: 15.000.00

4. NATUREZA DAS DESPESAS

PLANO DE APLICAÇÃO DOS PROJETOS SERÃO GASTOS NAS DESPESAS
Taxas Federação, Confederação e Associaçõesl Alimentaçãol Uniforme de treinamento

Hospedageml Material Esportivol Equipe técnicas Honorários Contábeis

14.1 CRONOGRAMA DASDESPESAS

Item Descrição flr.Total

01 axas Federação. Confederação e Associações 1 .000.00

02 Alimentação 2.000.00

03 Jniforme de Treinamento 4 000.00

04 -hospedagem 2.000.00

05 Material Esportivo l.ooo.oo

06 Equipe técnica 3.000.00

07 Honorários Contábeis 2.000.00

  OTAL: . l 15000.00



Obs.: As despesas excedentes serão custeadas pela associação através de

recursos próprios e/ou patrocínios específicos. \A

14.2 VALORTOTALDOPROJETO

O Valor Total do Prometo "C/c/fumo f'afo Brar7co" é de R$ 15.000,00 (Quinze

mil reais)

Cronograma de Desembolso

14.3 1' PARCELA R$: 1 .875,00

2' PARCELA R$: 1 .875,00
3' PARCELA R$: 1 .875.00

4; PARCELA R$: 1 .875.00

5a PARCELA R$: 1 .875,00

6' PARCELA R$: 1 .875,00

7' PARCELA R$: 1 .875,00

8' PARCELA R$: 1 .875,00

15 Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente. declaro para os devidos

fins de prova junto ao Município de Pato Branco - PR, para os efeitos e sob as penas

da lei, que inexiste qualquer débito com o Tesouro ou qualquer outra da Administração
Pública

Declaro que as informações correspondem com o objeto da entidade, bem
como a veracidade informada

Pato Branco Pr. 14 de abril'de ;l#:l . ,/7

dd;õéZ,Hqch,
PAULO RICARDO FERGUTZ

Presidente - Gestão 2021/202
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EDITAL DE CllAMAhÍENTO PÚBLICO N' O1/202]

+ta de Recebillteltto dos Ettvelopes conferido os Projetos e os l)oclintenfos de l-lubiliíação

4,os 16 dias do mês de abril do ano de 2021, às 09 horas, na Sala de Abertura de Licitações, no Edifício da
Prefeitura Municipal, na Rua Caramuru, n' 271, Centro, em Pato Branco - PR, reuniram-se os membros da
Comissão de Seleção, designados pela Portaria n' 57/2021 que subscrevem a presente Ata, para promover o
recebimento dos envelopes contendo os I'rojetos e os Documentos de Habilitação, referente ao Edital de
Chamamento Público n' 01/2021, que tem por objeto, a seleção de Organizações da Sociedade Civil de Pato
Branco, sem fins lucrativos, através da apresentação de propostas ou proUetos, visando celebrar Termo de
Fomento para transferências voluntárias de recursos financeiros, para consecução da finalidade de interesse
publico de projetos esportivos para o exercício do ano de 2021 . Assim, apresentaram-se proletos nos envelopes
\e Ra q\ as segxx\x\\es p opine \\es\ Associação Bas(lttetebol Arte (te Pato Branco, iltscrita no CNP.l tt
)3.06}. 958/0001-80; Associação Colosso (ta Baixadct, iltscrita no CNPJ it' 09.23S.S96/0Q(}1-83, Associação de
/oleibol de Pato Branco, iltscrita 10 CNPJ }i' ]9.81(}.S79/{)001-86\ Associação dos Bololtistas do Stldoesfe.
inscrita }io CNPJ it' 73.657.744/0001-S7\ Associação Paíobrati(ltieitse de Bocltas, inscrita no CNPJ }l
Í)9.943.940/00Q1-99; Associação Silvo Taekwoltdo, inscrita no CNPJ n' 22.1i1. 7S8/(}(}01-30: Celttro
Itttegra(!o Para o l)esettvolvilnettto do Esporíe Antudor, iitscrittt no CNPJ it' 1 ]. 10S.s36/0{){)1-98; Associação
los Corredores de Rua de Pato Branco, iitscrita }to CNPJ n' ]0. 750.692/001-49;1nstitltto Tlte(5pltilo
Petrycoski, ittscrita no CNPI }l'13.470. 73S/t){lQt-2$; Qt+ebra Freio Bibe Chlbe Pato Brattco. iitscri n no CNPI
[t' 24.S92.4Q0/000]-OO; Kart Clube Pato Bra ico, inscrita }io CNPJ lt' 80.873.S24/0001-26; Associação
»atobrattqliettse de Kickboxiltg e Boxe, inscrita :lo CNPJ Ro 32. 76S.S04/0{)01-99; Associação (!e }ialtdehol {le
Pato Branco, iltscrifa no CNPJ it' 33.0Q9. 791/0(}01- 7Q e Associação Patobran(l1lettse de Ftitsal Feittittitto
,4/'FF. /nsc/üíz /zo CIN/)J H' /9.28Za971,'aaa/-93. Assim, a Coillissão de Seleção especialmente designada para
esse fim, fará a análise e seleção dos Projetos dos proponentes ao presente Edital, e procederá aojulgamento dos
mesmos, segtmdo os critérios estabelecidos no item 1 1 do Edital, devidamente fundamentando em relatório
técnico Em atendimento ao Item 1 3.7 do edital a Comissão de Seleção, fará a publicação da listagem contendo o

me/CNPJ de todas as organizações da sociedade civil que apresentaram projetos, no site oHlcial do Município
de Pato Branco e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná. Após a emissão de Relatório Técnico pela
COMISSÃO DE SELEÇÃO. será precedida a abertura dos envelopes de habilitação dos l)roponentes
selecionadasl. ocasião em que será verificada a confomlidade dos documentos de habilitação confort)le requisitos
exigidos no Item 1 1 do Edital, promovendo-se a habilitação dos proponentes que não atenderem os requisitos
previstos no edital. Assim, o Presidente da Comissão deu por suspensa a sessão para análise e emissão do
elatório técnico dos proyetos apresentados e os envelopes n' 02 foram rubricados no lacre pelos presentes e

pemlanecerão ínviolados em poder da Comissão de Seleção, para posterior abertura. A necessidade de suspensão
se dá por motivo de corça maior pois os servidores habilitados para tal avaliação da documentação, do setor de
licitações, encontram-se afastados do trabalho por estarem posítivados com o vírus da COVID-19 . Nada mais
havendo a tratar, 6oi redigida a presente ata, que depois de lida e aprovada, segue assinada pelos participantes do

COMISSÃODE

ltexattdre Zoche - Presidettte

l)logo Gasperilt -- l\letltbro

Roity Morcela Slaviero

Sátiro Bertol Jtlliiot -- l\'fetnbro

Willitut A ltõttio Pirex

P(igilta l ({e l
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Digite sua pesqu
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15/03/2021

EDITAL DE CHAMAMENTO
PUBLICO N' O1 /2021 PROCESSO
No01/2021

O presente chamamento público teta por objeto a seleção de Organizações da Sociedade Civil de Pato Branco, sem hns
ucrativos, através da apresentação de propostas ou projetos, visando celebrar Termo de Colaboração para transferências

voluntárias de recursos financeiros. para consecução de finalidade de interesse público.

Serão selecionados prqetos esportívos para o exercício de 2021, visando à participação das Organizações da Sociedad(

Civil esportívas de modalidades não profissionais de Pato Branco, divulgando e popularizando modalidades esportivas,
promovendo a formação de equipes que viabilize aos atletas amadores competirem nos principais eventos estaduais e
nacionais, oportunizando a construção de suas carreiras esportivas. bem colmo, o desenvolvimento témico para uma
dedicação mais efetiva nos Projetos/Programas.

ANEXOS

01 - FASE INTERNA E EDITAL PÁG. 01 A 112(43WB)
01 Convoca Sessão Habilitação (lç ko)
OI ATA DE ANÁLISE DOS PLAF10S E TRABALHO {49ó kB)
01 ATA RECEBIMENTO ENVELOPES (307 kB)

OI TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS PROJETOS ESPORTIVOS (283 kB)

OI ATA RECEBIMENTO ENVELOPES
OI ATA DE ANÁLISE DOS PLANOS E TRABALHO

OI Convoca Sessão Habilitação
OI - FASE INTERNA E EDITAL PÁG. OI A 1 12

OI TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS PROJETOS ESPORTIVOS

EducacãQ

Natalde Pato Bra

Mobilidade Urbana

patobranco. pr.gov.br/licitacoes/edital-de-chamamento-oublico-no-O 1 .202


